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Poděkování

V den říjnových komunálních voleb ukončí své působení zastupitelstvo, které řídilo naši městskou část
poslední čtyři roky. Hodnocení, jak
dobře, či špatně jsme se o naši městskou část starali, nechám vám voličům. Mám však za to, že v závěru volebního období je namístě vyslovit
řadu poděkování. Rád bych na tomto místě poděkoval všem čtrnácti zastupitelům, kteří se odpovědně, každý dle svých schopností a možností,
účastnili řízení a rozhodování o správě městské části. Jmenovitě děkuji inženýrce Stolařové za vedení kontrolního výboru, inženýru Imlaufovi
za vedení finančního výboru, paní Pivoňkové za téměř pravidelné ověřování zápisů z jednání zastupitelstva,
panu Ptáčkovi a inženýru Šefránkovi za účast v komisích, které připravovaly veřejné zakázky vyhlašované
městskou částí.
Poděkování samozřejmě patří všem
více než 50 členům komisí a výborů,
kteří pomáhali vedení městské části v otázkách majetkových, investičních, školských, rozvojových, sociálních či kulturně-společenských.
Poděkovat je třeba i redakční radě Suchdolských listů, jejíž členové
ve svém volném čase dávají dohromady konečnou verzi listů. Škoda
jen, že nedostávali více příspěvků
z dalších zdrojů.

Chtěl bych zde též poděkovat oběma ředitelkám a panu řediteli škol,
které zřizuje městská část, neboť se
svému povolání věnují poctivě a s velkým osobním nasazením. Poděkovaní
též zaslouží vedoucí místní knihovny,
která připravuje rozmanité programy
jak pro dospělé, tak i pro děti.
Dík patří též členům rady městské části, která se za čtyři roky sešla téměř 190krát, jednala téměř pravidelně každý týden o smlouvách,
zakázkách, financích, vyjádřeních
ke stavbám atd. Zápisy z jednání rady jsou od tohoto roku k dispozici
na webu městské části. Poděkování
si zaslouží tajemnice úřadu Ing. Krulíková a vedoucí ekonomického odboru pan Štůla, kteří připravovali většinu materiálů pro jednání rady. Děkuji
též všem, kteří nám zasílali příspěvky, podněty, připomínky. Ne všechny
jsme mohli realiz ovat či akceptovat,
ale zvláště ty kritické byly pro řízení
městské části důležité.
Na závěr děkuji všem spoluobčanům, kteří se více či méně aktivně
podíleli na chodu městské části, kteří přispěli svou prací k jejímu zkrášlení a kteří svůj čas věnovali věcem veřejným.
Petr Hejl,
starosta městské části

VOLBY do Senátu Parlamentu ČR,

Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol
a Zastupitelstva hl. m. Prahy se uskuteční

v pátek 10. 10. 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
více na straně 3

z radnice
Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části PrahaSuchdol na svém 22. zasedání dne
26. června 2014 schválilo:
poskytnutí daru ve výši 60 000 Kč
Domovu Sedlec SPMP o.p.s. na provoz chráněného bydlení v objektu
č. p. 359 v ulici Nad Dolíky.
udělení čestného občanství městské části Praha-Suchdol panu učiteli
Radovanu Papežovi, profesoru Václavu Žilkovi a akademickému malíři Jaroslavu Šerých; všem jmenovaným bylo čestné občanství uděleno
in memoriam.
závěrečný účet MČ Praha-Suchdol
za rok 2013.
vzalo na vědomí závěrečnou zprávu projektu EPTA.

Z jednání rady

Rada MČ Praha-Suchdol na svých
zasedáních od 4. června do 13. srpna 2014 projednala kromě jiného
následující body:
vzala na vědomí rozhodnutí Policie ČR, která po tříměsíčním zkušebním provozu uzavřela služebnu
na Suchdole, protože je málo vytížená, a souhlasila s rozhodnutím Policie ČR navýšit pochůzkovou činnost
policistů v ulicích městské části třeba i v kombinaci hlídek s městskou
policií.
vzala na vědomí informace o projektu Veřejná přírodní zahrada Suchdol a souhlasila s realizací Pokusného vodního systému vsakování
dešťové vody na pozemku č. parc.
2280/1, na který byl získán grant
ve výši 70 000 Kč z Nadace Partnerství – Nestlé pro vodu v krajině.
uložila Ing. Vikovi zaslat Dopravnímu podniku a.s. žádost o výměnu přístřešků na autobusových zastávkách z důvodů jejich značného
opotřebení, a to zejména v oblasti
Výhled.
schválila poskytnutí darů ve výši
800 Kč za každý měsíc druhého pololetí školního roku 2013/2014 pedagogickým pracovníkům a vychovatelům škol zřízených městskou
částí Praha-Suchdol.
vzala na vědomí, že k 30. 6. skončil projekt EPTA, ve kterém byla ve spolupráci s ČZU, sousedními
městskými částmi a obcemi, Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Dopravním
podnikem a ROPIDem zpracována
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studie, jež se zabývala organizováním veřejné dopravy na území městské části a jejím spojením s městem.
po provedeném průzkumu cen
na funkci technického dozoru investora na akci „Výstavba sociálního zařízení ve 3. NP ZŠ M. Alše“ vybrala: Ing. Jana Matelu, cena prací je
45 375 Kč vč. DPH 21 %.
po provedeném průzkumu cen
na funkci koordinátora BOZP
na akci „Výstavba sociálního zařízení ve 3. NP ZŠ M. Alše“ vybrala: Ing. Jana Matelu, cena prací je
31 460 Kč vč. DPH 21 %.
schválila dodatek č. 3 Pojistné
smlouvy s pojišťovnou Kooperativa
a.s., kterým se řeší připojištění fotovoltaické elektrárny umístěné na domě č. p. 928–930 v ul. Stehlíkova.
vzala na vědomí, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 40/6
ze dne 19. 6. 2014 schválilo vratku
podílu městské části Praha-Suchdol
na daňové povinnosti hl. m. Prahy
ve výši 1 536 036 Kč.
schválila smlouvu o sdružených
službách dodávky a odběru zemního
plynu na dobu určitou od 1. 7. 2014
do 30. 6. 2016 mezi MČ Praha-Suchdol a Pražskou plynárenskou a.s.
pro objekty městské části, ve které došlo ke snížení ceny plynu cca
o 15 %.
schválila předloženou dohodu
o ukončení smlouvy s příspěvkovou
organizací Lesy hl. m. Prahy na údržbu zeleně v roce 2014 ke dni
30. 6. 2014.
souhlasila s bezúplatným převodem pozemků pod ul. Holubí z majetku Central Group a.s. do majetku
hl. m. Prahy, správa nemovitosti svěřena městské části Praha-Suchdol
s tím, že dle požadavku komise pro
územní rozvoj a infrastrukturu souhlasí s převzetím vozovek, chodníků
a zeleně v ulici Holubí pouze za podmínky, že:
n budou z předání vyčleněna parkoviště, na která jsou uvalena
věcná břemena užívání pro majitele bytových jednotek,
n dle požadavku finančního výboru společnost Central Group poskytne městské část dar ve výši 300 000 Kč jako kompenzaci
na zvýšené náklady MČ na běžnou údržbu a na budoucí opravy těchto komunikací.
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vzala na vědomí požadavek školské rady na navýšení finančních prostředků pro speciálního pedagoga
a dětskou psycholožku a požadavek
vyhrazení dětského hřiště u ZŠ pouze pro potřeby školy.
po provedeném průzkumu cen
na dodavatele VZT zařízení ve skladech kuchyně v technickém pavilonu MŠ Gagarinova vybrala společnost: Radek Toman, Český Dvůr, cena prací je 48 557 Kč vč. 21 % DPH.
souhlasila s předloženou Smlouvou o dílo na výkon autorského dozoru na akci „Výstavba sociálního zařízení ve 3. NP ZŠ M. Alše“ s Ing. Janem Kolářem, cena prací je bez DPH
350 Kč/hod.
schválila předloženou servisní
smlouvu se společností Sekom spol.
s r.o., dodavatelem kotelen, na servis dvou plynových kotelen v BD Kamýcká č. p. 940–941 a Kamýcká čp.
942–943.
schválila výběr dodavatele a pokládku koberce v Alšově kabinetu – společnost ALVI CZ, Suchdolské nám. 12, za cenu 34 432 Kč
vč. 21 % DPH.
souhlasila v souladu se zněním
zřizovací listiny čl. 7, odst. 7.12
a smlouvy o výpůjčce mezi MČ a ZŠ
M. Alše, čl. 2. s rozhodnutím o poskytnutí prostor nevyužívaného bytu v nové budově ZŠ pro hlídání
dětí nepřijatých do MŠ v městské
části Praha-Suchdol od 1. 8. 2014
do 15. 7. 2015 s tím, že tato doba může být prodloužena, pakliže
prostory bytu nebude ZŠ vyžadovat pro svoji potřebu. Prostory bytu budou po ukončení provozu vráceny do užívání základní škole v původním stavu nebo v přiměřeném
stavu sjednaném pro další užívání
ze strany základní školy. Zřizovatel
se zavazuje, že v případě naléhavé
potřeby základní školy opět užívat
prostory bytu pro původní účely, bude tuto situaci ve spolupráci
se základní školou řešit uvolněním
těchto prostor nebo poskytnutím
prostor náhradních či jiným vhodným způsobem.
souhlasila s výběrem projektanta
a dodavatele inženýringu (bez správních poplatků) zakázky „Stavební
úpravy spojené se zateplením objektu radnice, č. p. 734, Suchdolské náměstí, Praha-Suchdol“, Ing. Jana Ko-

z radnice
láře, za celkovou cenu 63 888 Kč
vč. DPH 21 %.
vybrala pro dlaždičské práce dodavatele Commatel Uher s.r.o, který
pro jednotlivé akce „Chodník Kamýcká – úsek Brandejsovo náměstí – Výhledské náměstí a Brandejsovo náměstí podal nejnižší nabídku ve výši 1 334 000 Kč bez DPH.
vzala na vědomí rozhodnutí ředitele OŘ MP Praha 6 Bc. Kovandy
o odebrání strážníka z okrsku 30
v městské části a jeho přemístění
do okrsku 21 v Bubenči.
po provedeném průzkumu cen vybrala dodavatele stavebních úprav
bytu v nové budově ZŠ M. Alše,
společnost ROKAJ – stavební firma spol. s r. o., Praha-Suchdol,
Budyňská 378/15, PSČ 165 00,
IČ: 25122649, za cenu 180 963 Kč
vč. DPH 21 %.
schválila, aby organizaci výběrového řízení „Podpora domácího
kompostování občany městské části Praha-Suchdol“ provedla firma
ISES spol. s r. o., která podala nabídku ve výši 35 090 Kč. Rada vybrala
uvedenou firmu na základě dlouhodobé úspěšné spolupráce na výběrových řízeních.
souhlasila s podáním podnětu
k přezkumu stanoviska EIA k záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha-Ruzyně“ z důvodu přetrvávajících závažných pochybení

v dokumentaci EIA (nedostatečné
informace o záměru, neposouzení kumulativních a synergických vlivů, projednávání záměru v rozporu
s předpisy a další pochybení).
vzala na vědomí přehled hospodaření za 1. pololetí 2014 příspěvkových organizací Základní škola Mikoláše Alše, Mateřská škola Gagarinova a Mateřská škola K Roztokům.
vzala na vědomí, že tři občané
Suchdola podali návrh na zrušení
opatření obecné povahy – úpravy
směrné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
č. U 0857/2011 ze dne 25. 8. 2011,
který se týká pozemků mezi ulicemi
U Roztockého háje a Otvovická.
vzala na vědomí, že odborná komise vyhodnotila fotosoutěž „Objevujeme krásy suchdolských zahrádek“ a vybrala následující autorky
jako vítězky soutěže: 1. místo Marie Fortelková, 2. místo Iva Sokolová, 3. místo Renata Kněžková. Rada
souhlasila s tím, aby jmenovaným
vítězkám byly předány poukazy
na nákup zboží v drogerii U hrocha
v hodnotě 300 Kč.
souhlasila s tím, aby inzeráty
v souvislosti s volbami do Senátu
Parlamentu ČR a do Zastupitelstva
hlavního města Prahy byly zpoplatněny dle platného ceníku.
na základě požadavku Školní družiny ZŠ a školské rady ZŠ M. Alše

souhlasila s rozšířením dětského
hřiště u základní školy do prostoru vedle stávajícího víceúčelového
sportovního hřiště. Rada souhlasila s odstraněním nevyužívaných
provizorních staveb (dřevěný sklad
a plechová garáž) na tomto pozemku a schválila po provedeném průzkumu nabídek herních prvků pořízení následujících prvků: lanová
pyramida „K2“ v ceně 87 000 Kč
a lanové centrum „Zásada“ v ceně
196 800 Kč, ceny bez DPH včetně
montáže, oba prvky v od dodavatele TR Antoš s.r.o.
souhlasila s rozšířením předmětu díla u stavby „Výstavba sociálního zařízení ve 3. NP ZŠ M. Alše“
o kompletní opravu střechy nad
hlavním schodištěm, výměnu krytiny nad bočním schodištěm za měděnou, výměnu části dveří na stávajících záchodcích, zakrytí stoupaček
sádrokartonem a opravu střechy
z pálené krytiny nad hlavní budovou, včetně okapů a utěsnění kolem
komínů. Rada po úpravách souhlasila s předloženým návrhem dodatku
č. 1, kterým se cena stavby zvyšuje
o 422 542 Kč na 2 447 036 Kč (vše
bez DPH). Rada dále souhlasila s poskytnutím účelového příspěvku ZŠ
M. Alše ve výši 80 000 Kč na kompletní repasi části oken v suterénu
objektu, kde budou umístěny nové
šatny.

Podzimní volby 2014 v městské části Praha-Suchdol
Volby do Senátu Parlamentu ČR, Zastupitelstva
městské části Praha-Suchdol a Zastupitelstva hl. m.
Prahy se uskuteční dne 10. 10. 2014 od 14.00 hod.
do 22.00 hod. (pátek) a dne 11. 10. 2014
od 8.00 hod. do 14.00 hod. (sobota).
Pokud žádný z kandidátů do Senátu nezíská
nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, a to ve dnech
17. 10. 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. (pátek)
a 18. 10. 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod. (sobota).
Místem konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky, Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol a Zastupitelstva hl. m. Prahy
ve všech volebních okrscích jsou volební místnosti v budově Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol, 1. patro. Konkrétní seznam ulic příslušných pro jednotlivé okrsky
bude ve dnech voleb vyvěšen na informační tabu-

li u vchodu do budovy školy. Zároveň je seznam
umístěn na úřední desce radnice a na webových
stránkách www.praha-suchdol.cz, záložka Volby.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni
na území ČR volit do Zastupitelstva městské části
Praha-Suchdol a Zastupitelstva hl. m. Prahy (průkazem o povolení k pobytu).
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
před dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti.

www.praha-suchdol.cz

Jana Krulíková,
tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol
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z radnice

Projednávání
aktualizace Zásad
územního rozvoje
hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy v srpnu
rozhodla o projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m.
Prahy (ZÚR) v zastupitelstvu hlavního
města. Tento návrh krajského územního plánu, který byl projednáván a ze
strany veřejnosti připomínkován naposledy v roce 2013, opět vymezuje pražský dálniční okruh v trase přes
Suchdol a Dolní Chabry a také zahrnuje rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu.
Realizace obou záměrů by znamenala pro Suchdol i další části Prahy
výrazné zhoršení životního prostředí,
zhoršení podmínek pro zdravý život.
V této oblasti by se totiž kumulovaly negativní vlivy dvou dopravních záměrů celorepublikového a evropského
významu. Na území Suchdola by pak
byly překračovány hygienické limity
hluku, a to jak od letadel, tak i od aut
na okruhu, a byly by překračovány hygienické limity koncentrací znečištění
ovzduší jako např. prachových částic,
benzenu, oxidů dusíku a dalších.
Jak vyplývá z připomínek městské
části k aktualizaci ZÚR, které jsou v plném znění dostupné na webu v sekci
„Územní plán“, jsou tyto návrhy nepřijatelné. MČ s návrhem aktualizace zásadně nesouhlasí a stejně jako další
městské části prosazuje v souladu se
stanoviskem EIA z roku 2002 přesun
dopravy mimo obydlená území. Nyní
bude záležet na rozhodnutí Zastupitelstva hlavního města Prahy, jestli vyhoví oprávněným připomínkám měst-

ských částí a mnoha jejich obyvatel,
směřovaným na zachování životních
podmínek, nebo vyhoví požadavkům
na vybudování uzlu pro přistávání letadel se zbožím, které pak budou kamiony rozvážet do půlky Evropy.
Dle zkušenosti se současným složením pražského zastupitelstva předpokládáme, že oba záměry budou
tři týdny před volbami schváleny
bez ohledu na zájmy občanů dotčených městských částí. O to důležitější bude pečlivé sledování všech budoucích rozhodnutí ve věci velkých
dopravních záměrů – letiště i dálnič-

ního okruhu a především programů
stran kandidujících do Zastupitelstva
hl. m. Prahy.
Oba projekty by v podobné míře znehodnocovaly podmínky pro život i v sousedním Středočeském kraji.
Zde letos na jaře bylo Nejvyšším správním soudem zrušeno vymezení okruhu
a paralelní dráhy na území Středočeského kraje v Zásadách
územního rozvoje Středočeského kraje.
Petr Hejl, starosta
městské části

Po opravě zpevněné plochy na Brandejsově náměstí je plně obnoven
provoz Selského trhu na Suchdole každý čtvrtek od 8 do 18 hodin.
Přijďte se podívat, co nového se objeví v nabídce.
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Veřejná přírodní
naučná zahrada

Na jaře letošního roku jsme vás seznamovali se záměrem revitalizace
zarostlého pozemku při ul. Suchdolská pro vybudování veřejné přírodní naučné zahrady. Pozemek má
4000 m2, nachází se v blízkosti základní školy vedle fotbalového hřiště a částečně přes něj vede pásmo
vysokého napětí. Svou lokalitou je
tedy vhodný pro tento účel a z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že
občané mají zájem o veřejný prostor
pro společenská setkávání a relaxaci, přírodní naučné prvky by se využily k environmentální výuce žáků ZŠ. Na realizaci spolupracujeme
s firmou Ekodomov z Lysolají, která
má zkušenosti s přírodní zahradou,
zapojili se i studenti fakulty FAPPZ
ČZU, kteří zpracovali návrhy veřejného prostoru.
K naplnění záměru přispěly i vyhlášené grantové výzvy, podporující komunitní výsadbu, a zvelebování
veřejného prostoru, a téma přírodní
zahrada je nyní hodně diskutováno
i v rámci vzdělávání mládeže. Využili
jsme proto této výzvy a podali jsme
několik žádostí na rozjezd zahrady.
CÍL – revitalizace zarostlého pozemku na zahradu vhodnou pro:
přírodní venkovní učebnu,
ekologickou výchovu mládeže,
společenská setkávání,
besedy, workshopy, jarmarky,
	pozorování přírody, relaxaci
a pohyb.
Proč „přírodní“ zahrada? Umožňuje naučit se vnímat zákonitosti přírody a využívat její principy. Má nezastupitelné místo pro výuku a rozvoj
mládeže, pohyb na čerstvém vzduchu, prožitek z přírodních jevů i praktické uplatnění získané teorie.
Chceme zahradu vytvořit tak,
aby byla přírodě blízká, nenáročná na údržbu, bez zbytečného ná-

kladného vybavení. Je zapotřebí
spolupráce s odborníky (zahradními architekty, odborníky na stromy
a keře, ale i s místními zahrádkáři), ale přesto chceme i žákům ZŠ
umožnit, aby se podíleli na plánování a realizaci zahrady, mohli vytvářet a vnášet do zahrady nápady,
přírodní hry a prvky, a abychom se
do ní často a rádi vraceli.
Pro potřeby enviromentální výuky by zde mohly již v tomto školním
roce vzniknout např. vrbové stavby,
hmyzí hotel, smyslový chodník, trvalkový a bylinkový záhon, vyvýšené záhonky, kompost a další prvky
navržené samotnými studenty, jež
by se realizovaly zapojením rodičů
a dětí. Městská část Praha-Suchdol
podala žádosti o granty na výsadbu stromů, keřů a trvalek a v září
podáme další na společenské hřiště
pro hru pétanque. Zahrada by měla vznikat postupně se zapojením veřejnosti, studentů či firem, a proto
hledáme možné sponzory na financování dalších fází projektu tak, aby
se společný záměr přírodní naučné
zahrady nakonec podařil.
První úspěšná žádost je na projekt „Pokusný vodní systém na vsakování dešťové vody“, který podpořila nadace Partnerství v rámci
projektu Nestlé pro vodu v krajině
v celkové finanční výši 70 000 Kč.
Jedná se o pokusný vodní systém
sběru dešťové vody do žlabů, následného odtoku různými vsakovacími povrchy a s ukončením do přírodního jezírka. Výsledkem je vodní
prvek, který bude sloužit nejen pro
potřeby výuky v environmentální
výchově našich žáků, ale i obyvatelům a poukáže na význam vody
v krajině, možnosti jejího zachytávání a využití pro další rozvoj
zahrady.

Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé

www.praha-suchdol.cz

z radnice

Jak se bude projekt realizovat?
Přes léto jsme na základě vašich požadavků z dotazníkového průzkumu
zpracovali podobu zahrady, do níž
jsme zahrnuli pokusný vodní systém,
jezírko, přírodní amfiteátr s altánem
pro sběr dešťové vody, doplnili zahradu o výsadbu stromů a keřů, vč. ovocných a bobulových pro sběr, trvalkový
a bylinkový záhon, vyvýšené záhonky
a kompostér. Pro společenská setkávání jsme zahrnuli i pétanque hřiště,
pobytový trávník, vrbičkové a přírodní
herní prvky, komunitní ohniště, WC...
Na suchdolské radnici jsme prezentovali návrhy úprav veřejného
prostoru na přírodní zahradu od studentů FAPPZ ČZU. Pro inspiraci jsme
navštívili i realizace jiných přírodních
zahrad převážně sloužících pro potřeby základních škol. Se zapojením
místních podnikatelů a odborníků
jsme zahájili zemní práce pro přípravu realizace vodního projektu.
Zveme všechny příznivce komunitní zahrady na 1. seminář JAK ZALOŽIT PŘÍRODNÍ JEZÍRKO v sobotu 4. října 2014 od 10 do 18 hodin
na nově vznikající zahradě (ul. Suchdolská). Pod odborným dohledem
a společným úsilím vybudujeme přírodní jezírko s pokusným vsakovacím systémem. S sebou si můžete vzít pracovní rukavice a zahradní
nářadí (kolečko, lopata, hrábě, motyky), a pokud máte, i rostlinné přebytky a vodní rostliny. Je zajištěno
občerstvení a společné opékání buřtů. Děti přiveďte s sebou!
Zajímá vás přírodní zahrada? Máte nápad, čím ji oživit? Vyplňte prosím dotazníkový formulář na stránkách www.praha-suchdol.cz v sekci
projekty – Veřejná přírodní zahrada nebo kontaktujte koordinátorku
projektu Zuzanu Krumpholcovou,
e-mail: kultura@praha-suchdol.cz,
tel.: 222 361 419, kancelář starosty v 1. patře
radnice.
Zuzana
Krumpholcová
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Městská část PrahaSuchdol je součástí
hlavního města Prahy
Rozvoj kvalitního života
v naší městské části
Většina obyvatel městské části Praha-Suchdol pracuje na území hlavního města Prahy a každý den tak využívá „pražskou“ dopravu (MHD), příp.
celopražské komunikace pro osobní přepravu. Hlavní „dopravní tepna“ městské části Praha-Suchdol, ulice Kamýcká, přitom zároveň aktuálně
slouží jako průchozí přivaděč automobilové dopravy ze severozápadu
středních Čech, tedy od Kralup nad
Vltavou, Mělníka a zejména ze stovek
nově postavených domů a bytů v příměstských satelitech.
Skutečnosti ohledně neuspokojivé
dopravní situace na území naší městské části, stejně jako na území celého
hlavního města, a další skutečnosti,
jako plynofikace, kanalizace, chodníky, možnosti pro volnočasové aktivity
dětí, mládeže a dospělých jsou předmětem otázek, které si jistě často kladou obyvatelé naší městské části.
Stávající vedení městské části Praha-Suchdol bohužel zcela rezignovalo na jednání ohledně řešení otázek
dopravy na území naší městské části, tedy zejména otázky, jak dosáhnout zklidnění tranzitní dopravy přes
území naší městské části, včetně řešení otázek ostudných suchdolských
křižovatek, zejména stávajícího vedení křižovatky ulic Internacionální
a Kamýcké.
Stávající vedení městské části Praha-Suchdol dále zcela rezignovalo
na jednání ohledně zlepšení otázek
občanské vybavenosti naší městské
části, tedy na snahu dořešit otázky plynofikace, kanalizace, chodníků
a ostatních komunikací, neméně tak
otázek zlepšení možnosti pro volnočasové aktivity dětí, mládeže, dospělých.
Stávající vedení městské části Praha-Suchdol však zejména zcela rezignovalo na možnost stanovení jakékoliv vize dalšího rozvoje kvalitního
života na území naší městské části.
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Pokud je městská část Praha-Suchdol součástí hlavního města Prahy
(a ona musí být), nelze dosáhnout
dořešení zásadních otázek trápících
obyvatele naší městské části bez spolupráce se zástupci ostatních pražských městských částí a zástupci
pražského magistrátu, a to namísto
neustálého boje proti všem (viz radnice Prahy 6, pražský magistrát, Česká
zemědělská univerzita).
Městská část Praha-Suchdol má
příležitost, díky své unikátní poloze na okraji hlavního města Prahy
a přitom zároveň v relativní blízkosti centra hlavního města Prahy, díky
umístění jedné z největších českých
vysokých škol, České zemědělské univerzity, na svém katastrálním území,
po dořešení a zklidnění dopravní situace na svém území, transformovat se
v hezké rezidenční univerzitní město,
jaké známe např. z okolí Londýna.
Městská část Praha-Suchdol však
musí přestat nesmyslně bojovat se
zbylou částí milionové populace hlavního města Prahy, ale musí naopak
začít s „Prahou“ konstruktivně spolupracovat, a to za účelem dořešení a zlepšení dopravní situace jak
na území naší městské části, tak dopravy celopražské, včetně dořešení
a zlepšení otázek občanské vybavenosti naší městské části, tedy zejména otázek plynofikace, kanalizace,
chodníků, ale také zlepšení možnosti pro volnočasové aktivity dětí, mládeže, dospělých.
Rozvoj kvalitního života v naší městské části je podmíněn pochopením
a akceptací dvou základních okruhů.
Za prvé se jedná zejména o posílení vnitřní kompaktnosti a užší spolupráci různých částí (oblastí) naší
městské části, které mají historicky
různé ekonomické a sociální podmínky bývalých a současných obyvatel,
včetně charakteru zástavby. První
část zahrnuje oblast „Starého Such-
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dola“ s historickou zástavbou údolí, obývanou v zásadě původními starousedlíky. Další z oblastí je lokalita
„Stržná – K Roztokům“, tedy původně drobná zástavba dělnického obyvatelstva směrem k Roztockému háji
a ulici Havraní s prolínající se zástavbou prvorepublikových vil a novou
zástavbou po 2. sv. válce. Navazující lokalita „Budovec“ je klidnou vilovou zástavbou střední třídy, dobrého standardu, racionálně založená
na ortogonálním schématu východním směrem ke Skalkám. Lokalita „Výhledy“ má obdobný charakter
uspořádané výstavby, je zde však již
větší zastoupení novodobější zástavby. Tato lokalita je také měřítkově zasažena zcela novou výstavbou v okolí
ulice Holubí. Lokalita „Na Vinici“ je již
zcela nová výstavba, bez historických
vazeb na městkou část.
Zcela specifická, unikátní oblast
naší městské části je dále tvořena zástavbou České zemědělské univerzity, přičemž tato oblast je zřejmě nejdynamičtější částí naší městské části
s obrovským potenciálem pro budoucnost rozvoje naší městské části.
Intelektuální a ekonomický potenciál
České zemědělské univerzity naše
městská část stále ještě dostatečně
nevyužila a nevyužívá. Areál České
zemědělské univerzity je jedinečným
univerzitním kampusem, jak je známe z evropských i mimoevropských
měst, který nemá v České republice obdoby jak z hlediska velkorysého
urbanismu, tak i kvality budov a vybavení. Česká zemědělská univerzita
zabírá přibližně pětinu celé zastavěné plochy naší městské části a je potencionálním zdrojem neuvěřitelných
příležitostí pro další rozvoj městské
části Praha-Suchdol, a to jak z hlediska služeb a společenského života, tak
ekonomického přínosu.
Druhým ze základních okruhů rozvoje kvalitního života v naší městské
části je otázka napojení a akcepto-
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vání širších souvislostí a podmínek,
které ovlivňují pozici naší městské
části v kontextu Prahy a Středočeského kraje.
Městská část Praha-Suchdol leží
na severozápadním okraji Prahy mimo souvislou městskou zástavbu,
která končí oblastí Dejvic a Bubenče.
Nedaleko ležící letiště, které vzniklo
ve dvacátých letech 20. století, se aktuálně rozvíjí úměrně současné letecké dopravě. Již od roku 1935 je přes
území stávají městské části Praha-Suchdol „rezervován“ pás nezastavitelného území, oddělující oblast původního „Starého Suchdola“ a oblast
zástavby od oblasti „Budovec“ a „Výhledy“, přičemž tento pás měl sloužit
k řešení celopražské dopravy.
Při absenci jakýkoliv odborných
studií či posudků (pomineme-li posudky účelově objednané), není vyloučeno, že varianta jiné trasy obchvatu,
kterou propaguje stávající vedení naší městské části, by mohla paradoxně
znamenat zhoršení dopravní situace
na území městské části Praha-Suchdol, neboť vzdalování tohoto obchvatu dále od centra Prahy nebude jistě
sloužit příměstské tranzitní dopravě
a naše městská část tak může být paradoxně zatížena ještě více tranzitní
dopravou, než je tomu doposud. Vybudování vzdálenějšího obchvatu tedy jistě neodvede příměstskou tranzitní dopravu, vedoucí přes území
naší městské části od okolních městeček či obcí, včetně příměstských
satelitů, směrem do centra. Důsledkem toho bude zřejmě ještě větší „zahlcenou“ páteřní komunikace, ulice
Kamýcké, tedy jediného „přivaděče“
této tranzitní dopravy. Naopak, pro
případ, že bude takováto tranzitní doprava zachycena již před hranicemi
městské části Praha-Suchdol, směrem na Bohnice a Ruzyň, dojde k výraznému zklidnění této tranzitní dopravy přes území naší městské části,
a tím zároveň k celkovému zklidnění
a zkvalitnění života zde.
Ostatně dotčené obce, ležící ve
Středočeském kraji na zmiňované
vzdálenější trase obchvatu, s takovouto variantou ve svých územně
plánovacích dokumentacích vůbec
nepočítají.
Příkladem takového chybného uvažování a politického, nikoliv odborného, řešení je aktuální stav na již-

ním okraji Prahy, kdy po dobudování
vzdálenějšího obchvatu dále od městských částí Praha-Libuš, Praha-Kunratice a Praha-Újezd, je zdejší stávající
uliční síť v současnosti zcela zahlcena,
neboť řidiči samozřejmě nadále využívají původní stopu původně plánovaného obchvatu a vzdálenější obchvat
nepoužívají.
Městská část Praha-Suchdol by
měla, při vědomí svojí sounáležitosti
k hlavnímu městu Praha, tedy jistě zahájit komunikaci a spolupráci s vedením celopražské radnice, popř. s vedením radnice městské části Praha 6,
na dořešení stávající celopražské
i suchdolské dopravní situace. Pouze
výše uvedená spolupráce, a ne pouze neustálý boj proti všem, může naší městské části zajistit účast na dořešení dané situace, kdy takto může
být městská část Praha-Suchdol jeho aktivním účastníkem či spolutvůrcem a může si při dořešování stávající situace stanovovat svoje oprávněné
a opodstatněné podmínky. Jako jednu z podmínek lze např. ještě dodat
řádné a účelné vybudování tramvajového spojení s centrem Prahy.
Stávající vedení městské části Praha-Suchdol napřelo veškeré svoje politické úsilí v zásadě na negaci celopražské koncepce dořešení stávající
dopravní situace, na což vynakládá
z rozpočtu naší městské části nemalé peněžní prostředky, včetně úřadu
placeného místostarosty, přičemž jediným viditelným důsledkem je podvázání kvalitativního rozvoje naší
městské části.
Shrnutím výše uvedeného může
být konstatování, že pokud se řádně
využije kvalita a potenciál jednotlivých výše uvedených oblastí městské
části Praha-Suchdol, zejména jejich
vzájemné propojení, a ne naopak vytváření antagonismu těchto jednotlivých oblastí, např. obyvatel v okolí Kamýcké proti obyvatelům v okolí
Na Rybářce, a kdy dojde ke spolupráci všech zúčastněných oblastí s celým „kampusem“ České zemědělské
univerzity, při využití jejího lidského
a ekonomického potenciálu, přičemž
má tato vysoká škola jistě zájem
na tom, aby její „hostitelská“ obec
vzkvétala, a pokud dojde ke zklidnění tranzitní dopravy přes území naší
městské části, může nastat skutečný
rozvoj městské části Praha-Suchdol.

Městská část Praha-Suchdol musí
ve spolupráci s celopražskou radnicí
a zároveň ve spolupráci s potencionálně největším zdejším investorem,
tedy Českou zemědělskou univerzitou, zahájit program revitalizace naší městské části, tedy „zobytnění“
ulic, vybudování solidního obytného
parteru, jehož parametry můžeme
vidět již v areálu České zemědělské
univerzity. Znamenalo by to posunutí obytné kvality naší městské části
do standardu typického pro ostatní
evropská města, stejně jako vybudování obytných ulic, včetně chodníků,
kanalizační a plynofikační infrastruktury, založení stromořadí, přebudování nevyhovujících křižovatek.
Při dořešení stávající dopravní situace bude možno následně revitalizovat stávající nevyužitý pás, rezervovaný pro plánovaný obchvat,
a to i za situace, kdy by byl tento obchvat veden přes území městské části, neboť bude tento veden pod zemí
a zmíněný prostor bude možno využít za přispění celopražských investic
jako parkovou úpravu a další veřejné vybavení sloužící všem obyvatelům naší městské části a zároveň se
z dnešního oddělujícího pásu stane
naopak jednotící prvek.
Nedílnou součástí revitalizace naší
městské části je také současné dobudování infrastruktury pro volnočasové aktivity dětí, mládeže, dospělých,
tedy jak sportovní, tak kulturní, kdy
je zcela ostudné, že takto velká městská část nemá odpovídající multifunkční (sportovní a kulturní) halu
pro výše zmíněné aktivity.

www.praha-suchdol.cz
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Městská část Praha-Suchdol
rezidenční univerzitní město
Předpokladem všeho výše uvedeného je však potřeba zahájení dialogu a spolupráce, a to jak s celopražskou radnicí, tak s radnicí městské
části Praha 6 a neméně také s vedením České zemědělské univerzity
a výsledkem může být níže uvedená
skutečnost:
Městská část Praha-Suchdol pěkné rezidenční univerzitní město
na území hlavního města Prahy.
Miloslav Hotovec,
Ivan Vavřík,
Alexandra Petrová

z radnice

Paralelní dráha
v Ruzyni nadále
ohrožuje Suchdol

Na konci léta se bohužel obyvatelům Suchdola opět důrazně připomenul kontroverzní záměr rozšíření
letiště v Praze-Ruzyni o novou paralelní dráhu. Plánované zásadní rozšíření leteckého provozu nad středem
Suchdola a univerzitou, které městská část nadále odmítá, bylo zahrnuto do návrhu aktualizace Politiky územního rozvoje, kterou bude
schvalovat vláda. Záměr bude v září také projednávat Zastupitelstvo
hlavního města Prahy jako součást
aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Městská část nadále se záměrem nesouhlasí, protože
by znamenal další zvýšení leteckého
hluku na Suchdole.

Podnět pro přezkoumání
nesprávného stanoviska EIA
na paralelní dráhu v Ruzyni
Městská část podala v srpnu společně s městskými částmi Dolní Chabry,
Ďáblice a Lysolaje, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Ústavem
chemických procesů, Ústavem experimentální botaniky, Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR a Státním
veterinárním ústavem Praha podnět na přezkum stanoviska vydaného v procesu posouzení vlivů na životní prostředí na záměr „Paralelní
RWY 06R/24L, letiště Praha-Ruzyně“. Ke společnému rozhodnutí požádat ministra životního prostředí
o přezkoumání stanoviska nás vedly
zejména následující přetrvávající nesprávnosti, vady a nedostatky v dokumentaci EIA:
stále je neznámá kapacita záměru,
nebyly stanoveny žádné limity provozu, není známo, kolik by mohlo na letišti přistávat a startovat letadel,
nebyly posouzeny varianty záměru,
bylo nesprávně navrženo ochranné
hygienické hlukové pásmo,
nebyly posouzeny synergické a kumulativní vlivy,

8

Počet odbavených cestujících
Počet cestujících plánovaných
v AZUR HLMP

Počet odbavených a plánovaných cestujících na letišti Praha-Ruzyně

Počet uskutečněných pohybů letadel
Počet pohybů letadel plánovaných
v AZUR HLMP

Počet uskutečněných a plánovaných pohybů (přistání/startů) letadel
na letišti Praha-Ruzyně
dokumentace byla účelově a nesprávně doplněna ve fázi zpracování
posudku,
posouzení pracovalo s neaktuálními a nedostatečnými podklady o záměru a okolí letiště,
připomínky byly vypořádány pouze
formálně.
Celý text podnětu včetně odůvodnění je zveřejněn na webu městské
části (www.praha-suchdol.cz).
Ministerstvo životního prostředí provedlo letos na jaře přezkum obdobnéSUCHDOLSKÉ
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ho řízení ve věci letiště ve Vodochodech a shledalo závažné nedostatky,
které vedly ministra ke zrušení stanoviska EIA. V případě dokumentace EIA
na rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu, které by mělo podstatně
větší negativní dopady na okolí letiště, došlo během jejího zpracování rovněž k mnoha závažným pochybením,
a proto jsme přesvědčeni, že v případě
řádného a objektivního přezkoumání
by mělo být podnětu rovněž vyhověno.
K podnětu se může kdokoliv připojit, otevřený dopis je např. možné

z radnice
podepsat v 1. patře na suchdolské
radnici nebo stáhnout z webu městské části. Přestože pro podání podnětu není stanoven žádný termín ani
forma, bylo by s ohledem na aktuálnost podnětu vhodné se případně
aktivně připojit do konce září.
Aktualizace politiky územního
rozvoje České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo návrh aktualizace Politiky
územního rozvoje (PÚR), která bude
po projednání s veřejností předložena ke schválení vládě České republiky. Podle připravovaného návrhu by
měl být rozvoj Suchdola a dalších
obcí trvale podřízen neomezenému
rozvoji letiště. Městská část PrahaSuchdol proto podala k návrhu PÚR
stanovisko s následujícími základními výhradami:
nesouhlasíme s vypuštěním požadavku na řešení ochrany obyvatel před leteckým hlukem, který byl
bez řádného vymezení rozvoje letiště,
a tedy i bez možnosti posouzení vlivů
na zdraví obyvatel a životní prostředí,
z PÚR vyřazen,
nesouhlasíme s ustanovením, které
požaduje trvale podřídit rozvoj okol-

ních obcí zájmům letiště na neomezený rozvoj, a to zcela zjevně i rozvoj
do oblasti transferu pasažérů a zvyšování nákladní dopravy,
požadujeme minimálně vyvážený
přístup k rozvoji letiště a ochraně
zdraví obyvatel v jeho okolí.
Úplný text stanoviska MČ je zveřejněn na webu městské části.
Projednávání aktualizace
Zásad územního rozvoje
hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy v srpnu
rozhodla o projednání návrhu aktualizace zásad územního rozvoje v Zastupitelstvu hlavního města Prahy.
Tento návrh, který byl projednáván
a ze strany veřejnosti naposledy připomínkován v roce 2013, zahrnuje
také výstavbu paralelní dráhy v Ruzyni a předpokládá zvýšení leteckého
provozu nad Suchdolem v kombinaci s návrhem na výstavbu dálničního
okruhu středem Suchdola.
Kombinace negativních vlivů (zejména hluku a znečištěného ovzduší) od dvou významných dopravních
záměrů celorepublikového a evropského významu by Suchdolu přinesla
výrazné zhoršení životního prostředí

a podmínek pro zdravý život. Z tohoto důvodu je návrh aktualizace ZÚR
pro městskou část nepřijatelný a zásadně s ním nesouhlasí, což vyplývá i z podaných připomínek městské části dostupných na webu v sekci
„Územní plán“.
V současných platných ZÚR Prahy není záměr na rozšíření letiště
zahrnut, a to na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který uznal oprávněné námitky občanů ze Suchdola i z dalších městských
částí. Záměr byl na jaře tohoto roku
rozhodnutím Krajského soudu v Praze z obdobných důvodů vyřazen také ze ZÚR Středočeského kraje. Nyní
bude tedy záležet na rozhodnutí Zastupitelstva hlavního města Prahy,
zda vyhoví oprávněným připomínkám městských částí a mnoha obyvatel, požadujících zachování přijatelných životních podmínek, nebo zda
bude preferovat vybudování dopravního uzlu pro přistávání letadel se
zbožím, které pak budou kamiony rozvážet
do Evropy.
Václav Vik,
zástupce starosty

Kompostéry pro
suchdolské občany
Zastupitelstvo městské části bude
na svém zářijovém jednání schvalovat projekt „Podpora domácího
kompostování občany městské části Praha-Suchdol“.
Městská část Praha-Suchdol ve
spolupráci se společností ISES připravila projekt na předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostování. Projekt v hodnotě
cca 1,1 mil. Kč je z 90 % spolufinancován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České
republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
Občanům městské části PrahaSuchdol bude v rámci projektu bezplatně zapůjčen zahradní kompostér.
Pro usnadnění procesu domácího
kompostování bude pořízen také štěp-

kovač, aby mohlo být zájemcům ze
strany občanů v pravidelných termínech (zejména v období sezóny jaro–
podzim) nabízeno bezplatné štěpkování větví z prořezů stromů ze zahrad.
Zapůjčené kompostéry musí být
po dobu 5 let umístěny na území
www.praha-suchdol.cz

městské části Praha-Suchdol a využívány ke kompostování. Bezplatné zapůjčení proběhne na základě
smlouvy o výpůjčce a bude probíhat od listopadu do vyčerpání
zásob.
Zájemci o zapůjčení kompostéru se budou moci registrovat
od začátku října na webu městské části nebo na suchdolské radnici u Ing. Novotného (kancelář 208
ve 3. podlaží, tel.: 222 361 425,
e-mail: m.novotny@praha-suchdol.cz.
Další informace k projektu včetně
aktuálních termínů naleznete na webu městské části.
Petr Hejl, starosta
městské části
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Nepřekáží větve
přesahující z vašeho
pozemku?

Mnoho stromů a keřů se dokáže
přes léto bohatě rozrůst, většinou
ke spokojenosti jejich pěstitelů. Pokud však přesahují k sousedům –
ať už do soukromých zahrad nebo
na veřejná prostranství – je na místě zkontrolovat, zda neomezují užívání vedlejšího pozemku, zejména
pokud tudy vede veřejná komunikace, je tam umístěna dopravní značka nebo veřejné osvětlení. Myslete

prosím na to, že na chodníku je nutné zachovat nejen volný průchod, ale
také průjezd pro úklidovou techniku. Řez nebo ostříhání proveďte raději více, rostliny, které v létě nevadí,
se mohou pod sněhem nebo námrazou značne ohnout. Žádáme vás o to
také jménem pracovníků, provádějících nyní prakticky celoročně údržbu a úklid komunikací – je škoda,
když projíždějící stroj „něco ulomí“

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ
na některé druhy odpadů,
Suchdolská ulice, provozní doba
v (pod)zimním období

Rada městské části se pro velký zájem rozhodla
rozšířit službu pro suchdolské občany a stanoviště s kontejnery v Suchdolské ulici bude otevřeno
do konce listopadu každou sobotu – tedy:

 úterý, čtvrtek 16–18 hod.
 K AŽDÁ sobota v měsíci 9–12 hod.

Od prosince do března jen první sobota v měsíci 9–12 hodin

Nejedná se o sběrný dvůr, proto je omezeno jak množství, tak druhy odpadů (objemný odpad, bioodpad,
v MALÉM MNOŽSTVÍ stavební odpad, elektroodpad
mimo tzv. „velké bílé spotřebiče“ – ledničky, pračky).
Nelze odevzdávat NEBEZPEČNÝ ODPAD, včetně např.
asfaltových lepenek a krytin, nebo materiál obsahující azbest (eternit), ani pneumatiky. Odevzdávat odpad
je možné jen v provozní dobu, jindy není ke kontejnerům přístup a odkládání odpadu u vjezdu nebo za plot
je přísně zakázáno!
Vzhledem k omezené provozní době, sortimentu odpadů a kapacitě stanoviště vás žádáme o maximální
využívání služeb nejbližšího Sběrného dvora hlavního
města Prahy v Proboštské ulici.

Nejbližší sběrný dvůr Pražských
služeb v Proboštské ulici 1 v Dejvicích
Otevřeno po–pá 8.30 –18.30 (v zimním období
do 17.00), so 8.30 –15.00. Bezplatně lze odevzdat téměř všechny druhy odpadů, za poplatek lze objednat
i odvoz odpadu. Bližší informace na tel.: 284 098 906.
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(ať je to větev nebo třeba zrcátko...).
Když nutnou údržbu zeleně neprovede její vlastník, může tak v souladu s § 1016 zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku učinit majitel
sousedního pozemku.
Bližší informace k výše uvedeným bodům rádi podáme na tel.:
222 361 425.
Milan Novotný,
referent životního prostředí

Mobilní sběrný dvůr (MSD)
 Pod Rybníčkem
neděle 26. října, 10–16 hod.
 Výhledské náměstí
sobota 22. listopadu 10–16 hod.
Dočasné stanoviště kontejnerů pro sběr vybraných
druhů odpadů (objemný odpad, dřevo, BIOodpad, kovy). MSD jsou financovány z prostředků hl. m. Prahy a MČ Praha-Suchdol. Pozor – MSD bude vždy jen
na jednom z uvedených míst!

BIOkontejnery

sobota 18. října a 8. listopadu, 9–12 hod.
 Výhledské náměstí,
 Suchdolská u sběrných surovin
 K Roztokům/K Drsnici
Velkoobjemové kontejnery pouze pro ukládání komunálního BIOODPADu, především ze zahrad (listí, tráva, plevele, větve, neznečištěná zemina). Služba je
financována Magistrátem hl. m. Prahy, u každého kontejneru bude pracovník kontrolující vkládaný odpad.
Neodkládejte odpad na místě dříve, než je přistaven
kontejner! Pro opakovanou likvidaci bioodpadu lze využít compostainer – hnědá „popelnice“ o objemu 120
nebo 240 litrů od Pražských služeb, a.s., se sezónním
(1. 4. až 30. 11.) nebo celoročním, vždy jednou za dva
týdny. Cena služby je od 75 Kč za měsíc. Bližší informace tel.: 284 091 888, www.psas.cz, e-mail: callcentrum@psas.cz, a Zákaznická centra PS (nejblíže Proboštská 1, P-6, tel.: 284 091 426-9).
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mohlo by Vás zajímat

Zastavení s jubilantem

Léto a prázdninová klidná atmosféra vybízejí k zastavení, k návštěvám
či k posezení s přáteli. V loňském roce jsme se zastavili u naší nejstarší občanky – paní Marie Březinové,
které jsme letos popřáli ke krásným 103. narozeninám. A jelikož to
byla velmi milá návštěva, rozhodla
jsem se to zopakovat. Zastavila jsem
se na kus řeči za panem Bořivojem
Zdražilem, který je naším dalším letošním jubilantem, oslavuje totiž své
kulaté devadesátiny.
Pan Bořivoj byl v dobré náladě, zdraví mu náramně slouží a jeho paměť bych mu mohla jen závidět. A tak jsme se dali do povídání.
Nejprve se mi krátce představil, jelikož jsme se viděli poprvé. Pochází z Ivančic u Brna (to je rodiště
např. Vladimíra Menšíka či Alfonse Muchy), kde žil se svými rodiči
a třemi sourozenci. Po škole se vyučil instalatérem, na vojnu nastoupil ve Vyškově, ale po složení přísahy
byl převelen do Prahy na Pohořelec
do školy poddůstojníků, kde strávil
celý jeden rok.
S pousmáním vzpomíná na cvičiště, kde měli sestřelovat balóny za letadly, a jak se piloti báli, že se netrefí a sestřelí je... Při dalším povídání
jsem zjistila, že na vojně v Praze se
kamarádil s dědečkem mého manžela... Svět je malý.
Jak jste se ocitl na Suchdole?
Přestěhoval jsem se za svojí Jarkou,
to je má žena a jsme spolu už 65 let!

Brali jsme se v prosinci roku 1948
v únětickém kostele a oddával nás
farář Jarolímek. Spolu jsme vychovali dvě dcery, radost nám dělají
čtyři vnoučata a dvě pravnoučata.

Jak vypadal Suchdol v roce 1948?
Úplně jinak, změnil se hodně – méně domů, více zahrad... Třeba autobus z Dejvické končil u Akcízu na Kamýcké, místo penzionu JaS byla
cihelna, za ní fotbalové hřiště. Na rohu zahradnictví a místo bytovek autodílna. Takže to byl pěkný kus cesty, sem do údolí. Navíc kočárky se
do autobusu vůbec nedostaly, byla
tam ocelová přepážka, a tak maminky chodily pěšky až k Internacionálu v Podbabě a odtud pak tramvají
do centra.
Jak jste oslavil letošní 90. narozeniny? Dostal jste nějaký zajímavý dárek? Co Vás vůbec potěší?
Dcera s vnučkou mi z papíru vyrobily 90 krásných srdíček, každé jiné.
Vnuk nás vzal do technického muzea a dostal jsem tablet a digitální fotoaparát. On dělá v počítačích,
tak mi tam všechno nastavil a já si
teď mohu fotky prohlížet na tabletu. Jinak rád luštím křížovky, různé
kvízy a samozřejmě práce okolo domu a zahrady. A co mě drží v kondici? Držím si svých pět slov – „dům,
zahrada, kolečko, rýč a hrábě“. To
víte, posekat trávu na terasovité zahradě, několikrát denně vyjít
47 schodů nahoru a dolů, či shra-

bat listí z ovocných stromů, to dá
člověku zabrat, ale na druhou stranu je to to nejlepší, co můžu pro své
zdraví udělat, a navíc to nic nestojí.
Bylo toho hodně, co mi pan Bořivoj vyprávěl, ale to by byl moc dlouhý příběh... Děkuji za milé zastavení a přeji hodně zdraví a optimismu
do dalších kulatých narozenin.
A s ostatními letošními jubilanty,
kteří oslaví svá významná životní výročí, se setkáme v listopadu při slavnostním obědu v hotelu Galaxie. Pozvání zasíláme poštou.
Těšíme se na vás.
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

Přihlaste se na podzimní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ!
Městská část připravuje na sobotu 18. října 2014 od 10 hodin další vítání suchdolských občánků. Vzhledem k platnosti zákona o ochraně osobních údajů nemůžeme získávat informace
o narození dítěte sami. Prosíme proto rodiče dětí s trvalým pobytem v naší městské části, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi slavnostního vítání občánků, aby se přihlásili na suchdolské radnici. Své údaje – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště,
zákonného zástupce a kontakt, můžete zaslat na e-mail: kultura@praha-suchdol.cz nebo předat
při osobní návštěvě radnice paní Krumpholcové v prvním patře v sekretariátu starosty. Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním podkladů městskou částí Praha-Suchdol.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na malé občánky.
www.praha-suchdol.cz
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Výstavy
v Alšově kabinetu
Alšův kabinet na suchdolské radnici dostal přes prázdniny nové světlo.
Prostory byly rozšířeny a od chodby
je odděluje prosklená stěna a dveře. Bylo osazeno moderní osvětlení
a položen nový koberec. Prostor byl
doplněn o výstavní prostorové rámy
a stojany. Vznikl tak pěkný prosvětlený prostor pro pořádání výstav
a dalších kulturních akcí.

A na jaké výstavy se můžete těšit
v novém Alšově kabinetě?
V sobotu 27. 9. od 19 hodin jste
srdečně zváni na vernisáž výstavy „10 let Ochotných Suchdolníků“.
Jedná se o místní divadelní spolek,
který v předvečer výstavy zahraje na radnici své letošní představení Oskar a růžová paní. Na výstavě

Děkujeme,
že v Zóně
zejména v ulicích Suchdolská, K Horoměřicům
a Internacionální,
(a kromě Kamýcké
i ve všech ostatních
suchdolských ulicích)

dodržujete maximální
povolenou rychlost.
12

uvidíte rekvizity, fotografie i filmové
ukázky z jejich představení.
V úterý 21. října od 14 hodin
proběhne vernisáž výstavy studentských prací Katedry zahradní
a krajinné architektury FAPPZ ČZU
v Praze – návrhy úprav veřejného
prostoru – přírodní zahrada Suchdol
a veřejných suchdolských prostorů.
Dále vás zveme v neděli 23. listopadu od 17.30 hodin na vzpomínkový večer věnovaný suchdolskému
učiteli Radovanu Papežovi, kterému
v červnu zastupitelstvo udělilo čestné občanství in memoriam. Během
večera proběhne také vernisáž výstavy kreseb pana učitele. Výstava
potrvá během celé adventní doby.
Na leden připravujeme výstavu
obrazů akademické malířky Milady

Šindlerové-Vokáčové, která nyní žije
v penzionu Horizont.
Na konec zimy chystáme vzpomínkový večer věnovaný akademickému malíři Jaroslavu Šerých, kterému také udělilo zastupitelstvo
čestné občanství in memoriam. Večer bude spojen s vernisáží výstavy
mistrových děl.
A jaro přivítáme výstavou fotografií přírody doprovázenou cykly cestopisných večerů s panem Josefem
Kujalem.
O aktuálních termínech vás budeme informovat na webových stránkách, v kulturním přehledu, v Suchdolských listech či na vývěskách.

Během letních prázdnin byly v plném
proudu stavební práce na železnici.
Nutné výluky a omezení však přinesou
pro cestující nejen pohodlnější a rychlejší cestování po nových kolejích, ale
také několik zcela nových železničních
zastávek. Jednou z nich je Praha-Podbaba pro vlakové linky S4 a S41.
V rámci modernizace železniční trati mezi stanicí Praha-Holešovice a zastávkou Praha-Sedlec došlo
koncem letních prázdnin k přesunutí dnešní stanice Praha-Bubeneč
do nové polohy západně od současného nádraží. Nová železniční zastávka Praha-Podbaba je lépe napojena na síť MHD a umožňuje pohodlný
přestup na tramvajové a autobusové
linky směřující zejména do oblasti Vítězného náměstí. Podobně jako v Bubenči zde zastavují vlaky linek S4
a S41. Vzhledem k pokračujícím sta-

vebním pracím na modernizaci tratě
bude i nadále vedena vlaková doprava pouze po jedné koleji, takže bude
zprovozněna pouze severní polovina
nové zastávky, kde však budou zastavovat vlaky v obou směrech.
V zastávce Podbaba (nově Nádraží
Podbaba) je možný bezbariérový přestup na tramvajové linky 5 a 8 směřující do oblasti Vítězného náměstí,
Hradčanské, na Letnou či na náměstí
Republiky. Přes Podbabu jezdí také autobusové linky na Dejvickou a v opačném směru se lze dostat do Šáreckého
údolí, k trojským přívozům, do Lysolají nebo do Suchdola. Náhradou za původní stanici Praha-Bubeneč bude
metrobusová linka 131 jezdící v krátkých intervalech mezi Hradčanskou
a Bořislavkou s možným přestupem
na tramvaje také v zastávce Zelená.
ROPID

Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

Nová vlaková
zastávka
Praha-Podbaba
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mohlo by Vás zajímat

Nová právní úprava
odpovědnosti za dluhy
Od 1. ledna letošního roku přijetím
nového občanského zákoníku platí
i nová úprava odpovědnosti za dluhy, tím máme na mysli odpovědnost
za dluhy zůstavitele.
Podle původní právní úpravy odpovídal dědic za dluhy do výše ceny nabytého majetku, nyní však odpovídá
za všechny zůstavitelovy dluhy. Ustanovení bylo do zákona zapracováno pro větší ochranu věřitelů. I v případě, že se při soupisu dědictví, tedy
jak aktiv tak pasiv, zjistí že dluhy jsou
velké, větší než převzatý majetek, ale
přesto dědic nehodlá dědictví odmítnout, má určitou možnost obrany.
Tou je tzv. výhrada soupisu majetku.
O této možnosti musí notář povinně
sám dědice informovat a dědic ji může využít právě, když mu bude hrozit
povinnost uhradit zůstavitelovy dluhy.
Provede-li se takovýto soupis majetku
zůstavitele, o nějž dědic požádá prostřednictvím soudu ústním prohlášením nebo písemným návrhem, dědic
opět získá možnost odpovídat za dluhy jen do výše nabývaného (sepsaného) majetku. Podmínkou získání této výhody je však to, že dědic uvede
v soupisu veškerý majetek, jenž zůstaviteli patřil a nic nezamlčí. Zjistilo-li by se, že v soupisu lhal, že neuvedl některé součásti majetku, ztrácí
svou výhodu a bude ručit za dluhy
v jejich plné výši. Aby je pak byl schopen všechny pokrýt, bude muset třeba použít i svůj, nejen ten zděděný
majetek. Soupis provádí určený znalec, samozřejmě i jeho náklady hradí
dědic, jenž o výhradu soupisu požádal. Přesto platí, hrozí-li nebezpečí, že

Kola narůžovo

zůstavitel zanechal předlužený majetek, je lepší výhradu soupisu uplatnit.
Právo vyhradit si soupis pozůstalosti
musí být realizováno ve lhůtě jednoho
měsíce ode dne, kdy soud (notář) dědice o tomto právu poučil. Pokud by
tato lhůta uplynula, aniž by dědic reagoval, má se za to, že toto své právo
neuplatnil a dodatečně tak již učinit
nemůže. Naopak, nebude-li mít dědic
důvod předpokládat, že zůstavitel zanechal předlužený majetek, je pro něj
vhodnější přihlásit se o dědictví bez
výhrady soupisu. Ušetří si tím náklady
spojené s nutností pozůstalostní majetek sepsat a ocenit.
Výhradu soupisu může dokonce nařídit přímo soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou. Mezi takovéto osoby pod zvláštní ochranou se
řadí osoba, která není plně svéprávná nebo která je neznámá nebo nepřítomná, stejně jako právnická osoba veřejně prospěšná nebo zřízená
ve veřejném zájmu.
Zákoník přináší ještě další ochranu věřitelům pro případ, kdy je dědic
sám zadlužen a věřitel se obává, že
nabyté dědictví by užil jen k úhradě
svých dluhů, přitom na dluhy po zůstaviteli by již nic nezbylo. V takovém
případě může věřitel navrhnout tzv.
odloučení pozůstalosti od jmění dědice, která by pak byla spravována
jako oddělené jmění. Věřitelé ovšem
musejí počítat s tím, že když požádají o odloučení pozůstalosti, budou sice ze separovaného jmění uspokojeni,
zjistí-li se však dodatečný majetek zůstavitele, tak ten již do separovaného
jmění spadat nebude.

Jak jste si mohli sami všimnout, od poloviny července došlo k úplnému ukončení fungování projektu Kola narůžovo pod vedením o.s. Žijeme tady. Projekt jsme museli, ač
neradi, ukončit, a to zejména z důvodu neschopnosti zajistit důstojné fungování projektu a čelit jeho provozním
chybám, zejména mizení a ničení kol. Velkou překážkou
je také naše stále vyšší studijní vytížení a jiné soukromé

Zákoník počítá i s ochranou dědiců.
Může dojít ke svolání věřitelů na návrh
správce pozůstalosti nebo dědice, jenž
si vyhradil soupis majetku, aby v přiměřené lhůtě ohlásili a doložili své pohledávky vůči zůstaviteli. Do doby skončení této lhůty nesmí ani dědic nebo
ten, kdo spravuje pozůstalost, uspokojovat věřitele, tedy uhrazovat tyto dluhy. Následkem pak je, že věřitel, který ve lhůtě nepřihlásí své pohledávky,
nemá právo na uhrazení pohledávky
vůči dědici, jestliže je pozůstalost vyčerpána uhrazením řádně ohlášených
pohledávek. To však má jednu výjimku
ve prospěch věřitele, která stanovuje,
že věřitel, který ve lhůtě nestihl přihlásit své pohledávky, má právo na jejich
uhrazení vůči dědici, i když je pozůstalost vyčerpána, prokáže-li věřitel, že
dědic o pohledávce věděl nebo zajišťuje-li pohledávku věřitele zástavní nebo
jiné věcné právo k věci, jež je součástí
pozůstalosti.
A nakonec ještě poznámka pro ty,
kteří při svých letních cestách zažili zpoždění letu a zatím patří k většině
stejně postižených, kteří nevyužili možnost získat od leteckých společností
odškodnění. Přitom možnost kompenzace garantovaná nařízením EU platí
nejen pro pravidelné lety, ale i pro nízkonákladové letecké společnosti a lety
charterové. Detailně jsme se této zajímavé kompenzační možnosti věnovali již v Suchdolských
listech č. 4 v r. 2012
a doporučuji se o svá
práva určitě hlásit.
JUDr. Zlata Kohoutová

cíle. V současné době ještě jednáme o novém provozovateli, který by mohl kola na Suchdol vrátit. Již brzy se dozvíte více informací. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v našich aktivitách podporovali, a doufáme, že se
opět setkáme u nějakého dalšího projektu. Sledujte naše
stránky www.zijemetady.cz.
Vojta Němec, Martin Petřík, Žijeme tady

www.praha-suchdol.cz
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Podzimní nabídka
suchdolské knihovny
Knihovna se již od začátku prázdnin připravuje na opětovný návrat
dětí do školních lavic. Školáci si mohou vybrat z široké nabídky knížek
pro začínající i pokročilé čtenáře.
A na ty mladší, kteří si ještě na čtení netroufnou, čeká mluvené slovo
na CD s načtenými pohádkami nebo rozšířený výběr barevných leporel. Stejně tak se těšíme na rodiče,
a tak jsme pro ně z městské knihovny zapůjčili literaturu, která jim může pomoci z rodičovských patálií.
Samozřejmě pokračujeme i v pořádání akcí a věříme, že si z naší nabídky vyberete.

pí poruchou učení. Portrét několika
dětí, které v této škole získávají znalosti i sociální dovednosti, ukazuje,
co to znamená moderní vzdělávání
a co se stane, když i znevýhodněné
dítě dostane šanci.
pondělí 29. září v 18.00
KREV V MOBILECH
Frank Piasecki Poulsen/Dánsko,
Německo/2010/82 min. – promítání
filmu z filmového festivalu
Jeden svět

pondělí 22. září v 18.00
VŠICHNI SPOLU
Hella Wenders/Německo/2011/
87 min. – promítání filmu
z filmového festivalu Jeden svět

„Velkou debatu asi nepotřebujeme. Daniela dostane důtku a tím
to končí. Souhlasí všichni? Tak to
uzavřeme.“ Nudně znějící schůze
je ve skutečnosti fascinující setkání
osmiletých dětí, které každý týden
samy vedou porady, aby probíraly situaci ve třídě a samy nacházely
dohodu při řešení problémů. Děje se
tak na základní škole v Berg Fidelu,
čtvrti německého Münsteru, kde se
spolu čtyři roky vzdělávají děti bez
rozdílu věku, rasy nebo handicapu.
Výjimečně nadaný David, který chce
být astronomem, se tu učí společně
s bratrem Jakobem, který má Downův syndrom. Lukas, jenž si plánuje
kariéru automobilového závodníka,
má problémy se sluchem a motorikou a budoucí topmodelka Anita tr-
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Napadlo vás někdy, že se ve vašem
mobilu mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví obětí války v Demokratické republice Kongo? A že
každým zavoláním nepřímo podporujete největší válečný konflikt
od doby druhé světové války, kterému za posledních patnáct let padlo
za oběť pět milionů lidí? Ne, to není
žert, bez vzácných minerálů, jejichž
drtivá většina pochází z ilegálních
dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel. Dánský režisér Frank
Piasecki Poulsen své pátrání začíná na Světovém mobilním kongresu
v Barceloně. Ke svému zděšení zjišťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaručit, že právě jeho mobily nemají s nelítostnou válkou o naleziště
minerálů v Demokratické republice Kongo nic společného. Vypraví se proto na místo činu a po náročné cestě se dostává do jednoho
z největších dolů v regionu v konžské Bisie. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením
a přestřelky mezi členy místních
gangů jsou zde každodenní realiSUCHDOLSKÉ
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tou. Stejně jako všudypřítomná korupce v celé Demokratické republice Kongo.
pondělí 13. října v 18.00
KOLUMBIE, KRÁSNÁ ZEMĚ
SE ŠPATNOU REPUTACÍ
cestovatelská beseda s promítáním

Naši hosté Monika a Jirka Vackovi jsou manželé, cestovatelé a autoři úspěšných cestopisů, které si
můžete v naší knihovně zapůjčit.
V Kolumbii začala jejich dlouhá cesta přes celý jihoamerický kontinent.
Zpočátku měli z této země trochu
obavy, ty však rychle opadly a tato země si i přes své problémy získala jejich srdce. V Kolumbii najeli
celkem 1238 km, několikrát přespali
v běžné kolumbijské rodině, aby poznali způsob, radosti i strasti jejich
života, přejeli mnoho kopců i údolí,
vyjeli si na kolech na sopku Azúfral
ležící ve 4000 m n.m. a před přejezdem do Ekvádoru nezapomněli navštívit krásný neogotický kostel
v Las Lajas.

ze suchdolské knihovny
středa 22. října v 18.00
MARTIN ŠORM – ZROD GRÁLU
VE STŘEDOVĚKÉ LITERATUŘE
Bude o Chrétienovi de Troyes a dalších básnících a kronikářích 12. a 13.
století, kteří uvedli do evropské literatury motiv grálu, krále Artuše, Merlina a rytířů Kruhového stolu. Grál,
král Rybář a rytíři Perceval, Galád,
Gauvain, Tristan či Lancelot vstoupili
do imaginace nejprve francouzských
a později takřka všech evropských
čtenářů v době, kdy se podstatným

způsobem proměňoval i charakter literární fikce, množily se překlady a próza v románech zvolna nahrazovala verš. Grál postupně měnil
svůj význam a poselství tak, jak se
proměňovaly literární formy a žánry, v nichž se objevoval. Navíc realita a fikce, stejně tak jako vše světské a duchovní, byly a jsou spjaty
mnohem těsněji, než se leckdy může zdát. Grál je synonymem tradice.
Přednáška tedy bude i o tradicích, jejich smyslu a úskalích.

JÓGA SMÍCHU pondělky od 18.00

Někdy mám takový pocit, že když něco končí, nabírá to na intenzitě a události mají tendenci zrychlovat. Například obsáhlý knižní román, v němž to
po šesti stech stránkách chce mít autor už rychle za sebou. Nebo konec
školního roku. Děti se z posledních
sil snaží vylepšit to, co během roku
tak nějak procházelo. Někteří z nás
zase zvýší úsilí při hledání dovolené
last minute, která bude letos ta zaručeně nejbáječnější. A proč mě to napadlo zrovna teď? Dívám se na hasičský kalendář akcí a výjezdů a červen
je zkrátka nejnabitější měsíc z celého roku. Dohánějí snad hasiči to, co
za celý rok nestihli? Nebo chtějí mít
přes prázdniny „volno“, a tak si to odbudou ještě před létem? Ba ne. Konec školního roku znamená rozloučení se školou a vítání prázdnin, a to
prostřednictvím nejrůznějších akcí
ať už pro děti nebo pro širokou veřejnost. A naši hasiči měli tu čest se
těchto událostí účastnit.
Jak jinak lépe vychutnat začátek léta než na suchdolském Dětském dnu
s hasiči. Bylo všechno – vojenská technika, ukázka útoku našich mladých

hasičů, akční bouračka s téměř filmovým požárem auta, ničím nenahraditelná pěna a báječné počasí. Naši
hasiči se také účastnili akce s názvem
Den integrovaných záchranných složek v ZŠ J. A. Komenského na Břevnově, kde seznámili děti s hasičskou
technikou a činností. Chybět nemohli ani na slavnostním znovuotevření pražského koupaliště Petynka, kde
předvedli hasičskou techniku a kde
si děti mohly vyzkoušet i něco málo
z hasičského umění. Ani se nemuseli
převlékat, protože hned den nato se
účastnili akce Kašpárkohraní na Letné. Suchdolský hasičský sbor měl
své tradiční zastoupení i na VI. Hasičských slavnostech v Litoměřicích.
V srpnu se pak hasiči účastnili celorepublikové akce – IV. Největšího setkání požárních automobilů a jejich
osádek na letišti v Přibyslavi.
A co třeba nějaké předem neohlášené akce, resp. adrenalinové výjezdy
do terénu? To si pište, že majáky blikaly! Například při čerpání vodní laguny na Brandejsově náměstí, a to hnedle dvakrát. Přívalové deště klukům
z jednotky přinesly čistění propustí

ve Spáleném mlýně, pro velký úspěch
rovněž dvakrát, a čerpání zatopeného
sklepa na Václavském náměstí. Kluci
si také osvěžili znalosti ohledně práce s motorovou pilou, a to při likvidaci padlého stromu na Kozích hřbetech a v Roztokách. A pro načerpání
zkušeností a získání odborných znalostí hasiči absolvovali celodenní stáž
na Hasičské stanici Petřiny.
A protože tvůrčí činnost člověka
zušlechťuje a dodává energii, popustili naši hasiči trochu uzdu své fantazii, vzali barvu a váleček pěkně
„do teplejch“ a vymalovali si garáže. V mezičase, a aby nevyšli ze cviku, předělali také elektrické rozvody
v hasičárně. A co naše mladé hasičské naděje? Děti ještě před prázdninami jely na týdenní soustředění
do Častoboře, kde v nabitém programu a za skvělého vedení i z řad rodičů trénovaly svou fyzičku a týmového ducha. A o prázdninách (hnedle
po dovolené u moře) děti pilně nacvičovaly na nadcházející soutěže.
Tak, a zazvonil zvonec a prázdninám je konec.
Pavla Bradáčová

15. září,
6. října,
20. října,
10. listopadu,
1. prosince.

Kateřina Lahodová
Turchichová,
vedoucí knihovny

Suchdolští hasiči:
koncem nekončíme

DO KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ
PŘIJÍMÁME NOVÉ ZÁJEMCE VE VĚKU 6–13 LET (jiný věk lze přijmout
po domluvě). V případě zájmu nás
přijďte navštívit ve čtvrtek od 17.30
na hasičárnu nebo napište na e-mail:
mladihasici.suchdol@seznam.cz.

PŘIJÍMÁME DÍVKY, SLEČNY, ŽENY OD 16
DO 35 LET DO NOVĚ OBNOVENÉHO ŽENSKÉHO SPORTOVNÍHO DRUŽSTVA. Bydliště v Praze a znalost „hasičiny“ není podmínkou, důležitá je chuť poznávat nové. Případné zájemkyně
prosíme, aby napsaly na e-mail: sdh.suchdol@
seznam.cz, a my už se vám ozveme.

www.praha-suchdol.cz
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Už to začalo

Pamatujete si svůj první školní den,
kdy jste jako prvňáčci vykročili do nové životní etapy? Mně se v paměti
matně vybavuje paní učitelka a chlapeček Honzík, vedle kterého jsem si
sedla do první lavice, neboť jsme byli dva nejprťavější žáčci v 1.B. Nejdůležitější je ale podle mě pocit, který si prvňáček z tohoto důležitého
dne do života odnáší. Proto doufám,
že u 105 dětí, které letos nastoupily
do prvních tříd v naší Základní škole Mikoláše Alše v Suchdole, převážily samé příjemné zážitky. Snažili jsme
se o to ze všech sil.
Tento slavnostní den jsme zahájili před novou budovou školy společně se starostou Petrem Hejlem. Noví
žáčci se tvářili odhodlaně a nebojácně
a moc to všem slušelo.
Projevili svoji připravenost, když
z obrázků poznali, co do školy patří, a co ne. Potom už se pod vede-

ním svých paní učitelkek vydali do tříd
a prožili první školní hodinu. Do aktovek vedle penálů přibyly první učebnice a pracovní sešity a také malý dárek.
Pro děti v první třídě je ale ze všeho nejdůležitější prima paní učitelka.

Jsem přesvědčena, že všech „sedm
statečných“ (pět učitelek a dva asistenti pedagoga) se 1. září vrhlo do své
práce radostně a s velkým pracovním
nasazením.
Je třeba také zmínit, že díky
městské části došlo ve staré budově školy k nástavbě nových sociálních zařízení a zároveň byly krásně
zrekonstruovány původní toalety
v přízemí a v 1. patře. Do všech pěti prvních tříd byl dokoupen nový
nábytek i koberce a doplněny chybějící žaluzie.
Doufejme, že jak jsme s úsměvem na tváři školní rok začali, tak jej
s úsměvem také v červnu ukončíme.
Alexandra Kejharová,
ZŠ Mikoláše Alše

Poběží běžci, poběží
a naši školu podpoří
aneb Běh pro základní školu Mikoláše Alše
Rádi bychom pozvali všechny malé a velké, začínající i zkušené běžce na Suchdolské (p)osvícení, které se koná v neděli odpoledne
28. září 2014 před základní školou
a na kterém se opět uskuteční tradiční běžecký „závod“. A pro co letos poběžíme? Přece pro naši ško-

16

lu! Od 13.30 hodin začne registrace
a ve 14.00 odstartuje Běh pro školu Mikoláše Alše naše paní ředitelka
prvním kolem dlouhým 400 metrů.
Každý další běžec bude mít svého
sponzora, který za každé uběhnuté kolečko zaplatí zvolenou finanční
částku. Vybrané peníze budou pouSUCHDOLSKÉ
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žity na nákup potřebného vybavení.
Přijďte si zaběhat, pobavit se, fandit
a nejen finančně podpořit naši suchdolskou školu. Těšíme se na všechny
(ne)sportovce!
Michaela Haluzová,
ZŠ Mikoláše Alše

ze suchdolských škol

Naše země maličká,
ve vesmíru kulička…

Kolektiv naší mateřské školy připravuje na každý školní rok nové tematické zaměření, kterému se průběžně a souběžně věnujeme ve všech
činnostech.
V minulém školním roce byla tématem naše historie. Téma jsme nazvali
„Po stopách našich předků aneb Staré pověsti české“. Na jednu jeho součást jsme získali od radnice grant
a zakoupili pro třídu soviček multifunkční promítací zařízení. O velké
úspěšnosti projektu jsme psali v minulých číslech Suchdolských listů.
V letošním školním roce se chceme vznést ke hvězdám a věnovat se
tématu VESMÍR a místa naší planety Země v nekonečném a tajuplném
vesmírném prostoru. Chtěli bychom
děti zajímavými metodami a prožitky seznámit nejen s jedinečností naší planety v rámci nám nejbližší Mléčné dráhy, ale alespoň trochu přiblížit
daleký, nesmírný a široširý Vesmír,
ve kterém se naše malá, ale překrásná planeta pohybuje.
Již po mnoho staletí sledujeme hvězdy a jejich krásu zahalenou
v temnotě nekonečného. Pokud máme ideální podmínky, tedy jasnou
bezměsíčnou noční oblohu mimo
velké město, uvidíme pouhým okem
na obloze cca 3000 hvězd. Bohužel
světelné znečištění, tzv. světelný závoj oblohy, který způsobuje světlo
z pozemských světelných zdrojů, snižuje viditelnost hvězd na stovky až
desítky. I tak se nám na první pohled
může zdát, že je noční obloha neuspořádaná. Pomoci v orientaci nám
mohou jednotlivá souhvězdí (celkem
jich známe 88), která nám ukazují jednotlivé části oblohy – obdobu „okresů“ či států na pozemských mapách.
Mnohá nesou pojmenování z říše zvířat (své názvy si souhvězdí nesou již
z dob starého Řecka a jeho bájesloví), což je vlastně případ všech dvanácti planet zvěrokruhu. Zvěrokruhu
se chceme zevrubněji věnovat, protože si myslíme, že touto zajímavou formou děti seznámíme se všemi dvanácti měsíci roku. Budeme si povídat

o tom, kdo se v jakém měsíci narodil
– v jakém je tedy znamení, jak se toto
znamení jmenuje, jak vypadá na obloze a podle jakého zvířete má svou
podobu a jméno. Zde se nabízí velké množství inspirace pro výtvarnou
a pracovní činnost, protože další pojmenování hvězd je například Delfín,
Lištička, Koníček, Had, Havran, Pes,
Ještěrka, Labuť, Medvěd, Orel, Býk,
Rys, Lev, Velryba, Zajíc, Žirafa...
Vlivem pohybu Země kolem Slunce dochází i ke změnám na noční
obloze a v každou roční dobu pozorujeme jinou část oblohy. Speciální
kapitolou jsou tzv. obtočnová souhvězdí viditelná po celý rok. Patří
k nim známé souhvězdí Velké medvědice – Velký vůz s orientačně významnou hvězdou Polárkou, navigující např. mořeplavce směrem na sever,
neboť je umístěna blízko severního nebeského pólu. Dalším neméně
známým obtočnovým souhvězdím je
Kasiopeja (ve tvaru písmena w), které je pojmenováno po etiopské královně, která se vychloubala, že je
krásnější než mořské nymfy. Tím urazila boha moře Poseidona a za trest
musela svoji dceru Andromedu nechat přikovat ke skále jako oběť mořské obludě Cetus. Řecký hrdina Perseus Andromedu zachránil a vzal si ji
za manželku.
Díky grantu městské části budeme
moci školku vybavit novými pomůckami, které nám téma vesmír doslova
přiblíží – dětskými dalekohledy a jedním hvězdářským dalekohledem, ktewww.praha-suchdol.cz

rými bychom chtěli pozorovat noční
oblohu třeba při celodenních akcích
(oslava sv. Martina s večerním hledáním pokladu a přespáním ve školce)
či dlouhodoběji na škole v přírodě.
Samozřejmě, že využijeme k přiblížení vesmírného tématu dalších nezbytných pomocníků – glóbusu, knih
a encyklopedií, promítání filmů, návštěv planetária, pro menší děti planetária pojízdného, skládačky raket
a kosmonauta z tvrdého kartónového papíru, puzzle, modulu sluneční
soustavy s osmi rotujícími planetami
a svítícím Sluncem (závěs pod strop),
nástěnné mapy hvězdné oblohy, labyrintů, kvízů, písniček, pohádek, příběhů atd.
Děti se postupně seznámí s pojmy družice, astronom, astronaut,
zvěrokruh, souhvězdí, hvězdárna, raketoplán, robot, lunochod, kometa,
planeta, Mléčná dráha, černá díra,
fáze Měsíce (procvičíme si písmenka
O, C, D), mimozemšťan, UFO, J. Gagarin, L. Amstrong.
Kromě Země, Měsíce, planet
a hvězd bychom se rádi dotkli tématu pro naše oči neviditelných, pro
srdce však přístupných andělských
bytostí. Pokud chceme s dětmi pohovořit i o možném mimozemském
životě, o jiných bytostech ve vesmíru, chtěli bychom, aby je děti vnímaly jako bytosti přátelské, hodné, pomáhající, chránící, láskyplné. Chceme
tím u našich malých svěřenců posílit
pocit bezpečí a důvěry v život a pocit
sounáležitosti s celým Vesmírem.
Andělské vlastnosti jsou svým způsobem ideálem, o který zde na Zemi v rámci mezilidských vztahů usilujeme a jejich přiblížení a procítění
je tím nejlepším způsobem, jak probudit a povzbudit dětskou duši k laskavému bytí a žití. Začneme-li s tím
u těch nejmenších, máme velkou příležitost napomoci tomu, že svět vedený lidmi s otevřeným a vlídným
srdcem bude bez násilností a válek.
Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům
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Ohlédnutí a další vize
Zdá se mi to téměř neskutečné, ale již
je to rok, kdy jsem se ujal funkce ředitele mateřské školy. Na mysl mi opakovaně přichází známá pravda, že čím
jsem starší, tím mi čas utíká rychleji. Proto mě někdy napadá rebelská
myšlenka, že bych se měl více programovaně nudit, třeba by mi čas méně rychle utíkal. Jenže právě tohle mi
nejde. Neustále mě přepadávají nové
a nové nápady, které bych ještě mohl
uskutečnit a zrealizovat. Občas se mi
stává, že nestíhám realizovat svoje
nápady pod přívalem nových plánů.
Začal jsem si je zapisovat, ale žel seznam se rozrůstá rychleji, než je stačím zrealizovat a odškrtnout.

Stále mě to baví
Za první rok své práce jsem si nesčíslněkrát položil otázku, zda mi ten stres
stojí za to? Vždy jsem byl zvyklý systematicky postupovat od úkolu k úkolu,
postupně je řešit a jít domů s „čistým
stolem“. Ve svém současném postavení jsem s hrůzou zjistil, že můj stůl nikdy čistý nebude. Jen odbourám jednu „hromádku“, dvě další na druhém
konci vyrostou. Proto mým prvním
úkolem bylo učit se, abych rozpoznal
to podstatné a důležité. Přesto dnes
po roce mohu říci, stojí mně to za to,
dělám práci, která mě baví, ve které
mohu uplatnit svá obdarování.
Otevřené dveře
Jedním z mých cílů bylo mít „otevřené dveře“ ředitelny. Nejenže je mám
doslova stále otevřené, ale chtěl jsem,
aby se nebáli za mnou kdykoliv přijít
nejen zaměstnanci, ale především rodiče našich dětí. Postupně jsem zjistil,
jak může být tato maximální otevřenost ošemetná. Shrnul bych to příslovím – podej prst a utrhnou ti ruku.
S lítostí jsem postupně zjistil, jak byla naivní moje představa, že se mohu
s každým domluvit. Někdo se zkrátka nechce domluvit, ale pouze prosadit svůj názor, svoji pravdu. Snažím
se rodičům maximálně vyjít vstříc, ale
opravdu to vždy není možné. Nazval
bych to „tancem mezi vejci“. Rodič vidí „svůj problém“, což chápu, ale já
musím vidět 150 problémů. Některé
situace připomínají složitou šachovou
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partii. Nicméně jsem dospěl k rozhodnutí, že i nadále nechám dveře otevřené, budu nadále naslouchat, hledat řešení a vysvětlovat.

Ohlédnutí za minulým rokem
Stručně bych se pokusil zrekapitulovat nejdůležitější události, které se
odehrály v mateřské škole v uplynulém školním roce 2013/2014. V zásadě se to dá shrnout do dvou oblastí,
práce s dětmi a technické zabezpečení chodu školky.
V loňském roce jsme měli tři třídy
předškolních dětí a tři smíšené třídy s dětmi ve věku 3–5 let. Každá třída měla svůj vlastní Třídní vzdělávací
plán, který tvoří paní či slečny učitelky, podle něj se odehrává život dané
třídy. Některé činnosti se týkají všech
tříd, jako společný výlet na hrad Točník, každoměsíční divadelní představení, jiné se týkají jen tříd některých.
Zvláště předškoláci mají do jisté míry program specifický. Jezdili v druhém pololetí na plavecký výcvik, byli na Školce v přírodě, byli pasováni
na školáky. Je opravdu nemožné se
podrobně rozepsat o všech programech, které se během roku odehrály.
O prázdninách v našich prostorách
proběhl příměstský tábor, který realizovala CK Robinson.
Zmínil bych jednu důležitou událost v životě mateřské školy. V listopadu 2013 mateřská škola oslavila
30 let od svého otevření. Tuto událost jsme oslavili společně s dětmi, rodiči a zástupci obce. Vedle krátké prezentace, která je na webu mateřské
školy, úvodního slova pana starosty,
měly děti svá vystoupení a pak naše
kuchařky připravily dobré občerstvení pro všechny návštěvníky.
Vedle práce s dětmi se snažíme
areál mateřské školy stále zvelebovat,
aby co nejlépe sloužil našim dětem.
Jednou z největších akcí byla realizace Ekozahrady, která je umístěna vedle
ordinace dětské paní doktorky. Vzhledem k nové nástavbě bylo nutné rozšířit areál dětské zahrady, aby dvě nové třídy měly také svoji část zahrady.
Za tímto účelem byla vybourána stará vrata v zahradě a byl postaven nový plot a vrátka, která oddělují zahradu
SUCHDOLSKÉ
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od technické části, kam zajíždějí auta
zásobování. Na této zahradě vznikla
květná louka, která se musí ještě rekultivovat a upravit. Pak jsme zde vybudovali dětské lanové centrum, kolotoč
a vrbovou prolézačku. Ta nám žel momentálně prosychá, pokusíme se ji zachránit. Na této nově vzniklé zahradě
jsme vysázeli bylinkový záhon. Postupně chceme děti s bylinkami seznámit,
rostliny sušit a vařit z nich čaj.
Na stávajících zahradách jsme prováděli opravy herních prvků, prořezávali keře a nechali navést nový kopec
na sáňkování. Zatím se nám jej nedaří
zatravnit, což je úkol na další období.
U vchodů do mateřské školy jsme nechali vyrobit a nainstalovat nové orientační tabule pro návštěvníky mateřské školy.
V budově probíhala také řada změn.
Do některých tříd jsme dokupovali nový nábytek, tiskárny a počítače. Nyní
již má každá třída svůj počítač s internetem a tiskárnu. Postupně provádíme výměnu nevyhovujícího osvětlení
na chodbách. Malovali jsme kuchyň
a sklady, nechali vybudovat novou
vzduchotechniku do skladů potravin.
Pro děti jsme nakoupili nové hračky
a didaktické pomůcky. V neposlední řadě jsme všechny třídy vybavili novými
koši na tříděný odpad a novými výraznými lékárničkami ve formě závěsného
kufříku. Určitě se nejedná o vyčerpávající výčet činností a událostí, jde pouze
o hrubé shrnutí těch největších.
Granty od městské části
Naše školka velmi úzce spolupracuje
s městskou částí, která nám ve výše
uvedených činnostech vydatně pomáhala. Buď je přímo financovala, nebo
nám s nimi pomohla. Dosavadní výborná spolupráce je skvělým předpokladem k dalšímu rozvoji a fungování
mateřské školy. Od obce jsme získali v loňském školním roce dva granty.
Jeden se jmenoval „Dřevíčkovo dřevohraní“ a seznámil děti s cestou dřeva. V jeho průběhu si také děti mohly
vyrobit malou dřevěnou hračku. Další
grant byl nazván „Filmová a estetická výchova“. Díky získaným prostředkům jsme mohli nakoupit velké plátno a promítačku k PC.
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Personální situace
V minulém školním roce nebyla personální situace taková, jak bych si ji představoval. Moje touha je, aby se pracovní kolektiv ustálil a neměnil se. Kolektiv
provozních zaměstnanců, k mé velké
radosti, zůstává již několik let stejný.
Tyto pracovnice svoji práci dělají skvěle
a jsem rád za dobrou spolupráci.
Trochu složitější byla situace v učitelském sboru. Tedy abych byl přesný, stávající paní a slečny učitelky
jsou báječné a pracují naplno. Problém byla jistá fluktuace, která v minulém roce zavířila některými třídami. Shrnul bych to následovně, jedna
paní učitelka svoji práci nezvládla,
byla začínající a neodhadla nároky

tohoto povolání. Po dohodě sama
odešla. Další dvě paní učitelky dlouhodobě onemocněly, za ně musely
zastupovat náhradnice. Další dvě paní učitelky odešly na mateřskou dovolenou. V tuto chvíli jsem šťastný,
že do nového školního roku vstupujeme beze změn v učitelském sboru a doufám, že to vydrží co nejdéle. Přál bych si to hlavně kvůli dětem,
kolegyním a také kvůli sobě.

Mimořádná vrba rostoucí v k.ú.
Suchdol na soutoku Horoměřického
a Únětického potoka je zatím utajena
v jakémsi malém lužním lese. Není vyhlášena jako památný strom a nebyla, přesto patří mezi největší jedince
tohoto druhu – tj. vrba bílá: kmen má
obvod 787 cm, výšku 13 metrů a stáří 120 let. Místo patří mezi turisticky
velmi frekventované: z jedné strany je
známý buližníkový hřeben Kozí hřbety, z druhé Alšova vyhlídka. Setkává
se zde zelená a modrá turistická cesta, která dále pokračuje vyhlášenou
přírodní památkou „Údolí Únětického potoka“. Okolí vrby je jedním z nemnoha míst Prahy, kde dosud hnízdí
ledňáček. Přesto zůstávala tato vrba
zapomenuta.
V Česku je vyhlášeno 27 památných vrb a „Zapomenutá“ by se mezi
nimi umístila na druhém místě. Je to
vrba bílá (Salix alba), ale mezi vyhlášenými je i vrba křehká (S. fragilis),
vrba překrásná (S. elegantisima) a vrba jíva (S. caprea). Takzvané smuteční vrby s převislými větvemi jsou kultivary vrby bílé. Vrba babylonská, též
Matsudova (S. babylonica) též může
mít formu převislou, častěji je však
v zahradní architektuře používán kultivar zvaný Dračí zub s nápadně pokroucenými větévkami a listy.
Kdysi se naše bílé vrby nazývaly
„bělice“ či „potočnice“. Všem vrbám
se říkalo „rokyta“ či „rokytí“ (odtud Rokycany, Rokytnice aj.) – slovo

„rokyta“ má původ praslovanský a je
téměř ve všech slovanských jazycích.
Vrba bílá je v angličtině While Willow, německy Silberweide, rusky iva
bjelaja („iva“ jako jíva). Jedině z vrbového proutí mohla být konstruována
košťata čarodějnic, naproti tomu jeptišky pro utlumení žádostí těla prý
spaly na vrbovém listí. Kdysi si každé
jaro kluci dělali z vrbových větviček
píšťalky. V Anglii se tradiční kriketové pálky vyrábějí z vrbového dřeva.
Pro lidi s ezoterickým vnímáním
patří vrba ke stromům zasvěceným
měsíci, je symbolem počátku a konce, symbolem věčného koloběhu žití.
Podle keltského kalendáře jsou „dny
vrby“ 3.–12. září a 1.–10. března a lidé v těchto dnech narození jsou duší
a myslí pružní jako vrbové pruty. Podle
řecké mytologie je vrba stromem bohyně Démétér, bohyně klasů a růstu.
Když pod vrbou přemýšlel filosof Lao-c´, zakladatel taoismu (6. stol. př. n. l.),
řekl prý: „Kdož ví, jestli sníme v životě,
nebo žijeme ve snu…“
V ČR je asi 6000 položek památných stromů, z nichž jen asi jedna třetina má i svoje jméno. V úterý 28. října 2014 bude suchdolská
a únětická mohutná vrba slavnostně a obřadně „pasována“ – přijme
jméno „Zapomenutá“, i když od této chvíle již zapomenutá nebude.

Vize na tento školní rok 2014/2015
A co tento školní rok? To by bylo asi
na další článek. V pedagogické i provozní oblasti máme mnoho vizí. Chtěli bychom nadále přetvářet zahradu
v multifunkční sportovně relaxační

Vrba „Zapomenutá“

Pavel Kyzlík,
Česká lesnická společnost
www.praha-suchdol.cz

prostředí. Chtěli bychom do budoucna
postavit velký altán, kde by mohla třída
trávit čas venku, postupně vybudovat
hřiště na míčové hry. S našimi předškoláky budeme během roku navštěvovat Národní divadlo v programu „Hurá do opery“. Snad se nám podaří opět
zrealizovat Školku v přírodě. U předškoláků začnu realizovat seznamování
dětí s českou animovanou tvorbou skrze „filmová promítání“. Nadále budeme spolupracovat se Základní školou
M. Alše v rámci programu „předškolák“. Berte to jako malou ochutnávku
všech možných aktivit, které nás čekají.
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

V předstihu vás zveme na
úterý 28. října na vzpomínkové setkání na schodech
před základní školou, při kterém si připomeneme 96. výročí vzniku Československa.
V roce 1968, při 50. výročí vzniku samostatného státu, byl u autobusové otočky
zasazen strom „svobody“.
Při této příležitosti připravujeme tuto lípu, která nyní
roste před novou budovou
základní školy, vyhlásit významným stromem.
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Léto v pohybu

Díky finanční podpoře MČ Praha--Suchdol formou grantu v oblasti
sportu a tělovýchovy jsme o letošních prázdninách uskutečnili několik
programů pro děti i pro celé rodiny.
Hned na začátku července začal
týdenní příměstský tábor Z pohádky do pohádky, kterého se účastnilo 20 dětí, většina mladšího školního
věku. V průběhu týdne proplouvaly
děti pohádkovým světem, zahrály si
všelijaké týmové hry, ať už seznamovací nebo zlepšující spolupráci, vyběhaly se a vyřádily na louce u Vltavy
nebo v Roztockém háji a tužily svaly při sportovních hrách. Počasí nám
přálo, takže se opravdu povedlo děti unavit. Hry, tvoření a soutěže připravovali Andrea a Jakub Rozkydalovi a Jitka Bartoníková, chutné obědy
nám dováželi přímo ze Starosuchdolské restaurace, o servírování, pití a svačinky se výborně starala paní
Vilma Karásková. Na táboře pomáhala také studentka Kateřina Lášková.
Na výlet do zábavního parku Mirákulum 18. července se vydalo 8 dospělých a 13 dětí. Zuzana Krumpholcová, která výlet zajistila, vypráví:
„Díky zpoždění vlaku nám ujel spoj,
a tak jsme zažili docela napínavou
cestu. Děti už se nemohly dočkat
a do bran Mirákula chtivě vběhly a hned se šplhaly na nejrůznější typy provazových, skákacích či
houpacích atrakcí. Areál se neustále rozvíjí a rozrůstá, a tak i letos bylo vidět plno nového. Velice zajímavá byla naučná lesní stezka, kde
jsme se seznámili s různými druhy
stromů, vyzkoušeli jejich zvuk, vidě-
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li strom uvnitř nebo za jak dlouho se
kmen rozloží. V mini lesní zoo spal jezevec, veverka, srnka a švitořili ptáci. Děti obtiskly jejich stopy do písku
a už si to namířily do keřového labyrintu. Slunce pálilo, a tak jsme uvítali podzemní chodby, kde bylo příjemné klima a pořádná tma. Pak jsme
se příjemně ozvěžili v cukrárně. Zpáteční cesta už proběhla bez problému a my jsme utahaní, ale plni zážitků dorazili domů. No a již nyní jsme
si potvrdili, že příští rok se tam vydáme znovu, jelikož už bude otevřen
vodní svět a dráha úzkokolejné mašinky. Tak už se na to těšíme.“
Koncem července se uskutečnil
Týden pro zdraví, kterého se účastnilo 7 dospělých a 10 dětí. Program
orientovaný na různé aspekty zdravého života připravovala paní Jitka
Hančová a studentka Pavla Kafková. Podle dotazníkového průzkumu
mezi účastníky vidíme, že se tento
typ programu, který jsme letos nabídli na zkoušku poprvé, velmi líbil.
Maminky oceňovaly hlavně chutné
zdravé svačinky, zpívání s kytarou
a divadlo, chválily i výlety. Výletů bylo několik, nejdelší z nich do Botanické zahrady v Troji, kde byla pro
účastníky domluvena prohlídka skleníku Fata Morgana s výkladem průvodce. Děti se také šly podívat na domácí zvířata chovaná v areálu ČZU,
a dokonce se povozily na koních
na Brandejsově statku. Koncem srpna nás ještě čekal druhý příměstský
tábor Shrek aneb jak zachránit pana Perníčka, na který se přihlásilo
19 dětí.
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V sobotu 20. září se s námi ještě můžete vydat na turistický výlet
za památkami – navštívíme rotundu
Budeč, Buštěhrad a ZOO Zájezd. Výlet je vhodný pro školní děti a rodiče
či zdatné seniory.
Vážíme si finanční podpory MČ
Praha-Suchdol, která nám umožnila
nabídnout vám tyto aktivity za příjemnou cenu a obohatit tak nabídku prázdninových programů pro děti
a mládež na Suchdole. Narůstající zájem o prázdninové programy nás těší
a rádi bychom v této tradici pokračovali i o příštích prázdninách.
V září se opět MK Rybička počínaje
Dnem otevřených dveří 9. září 2014
„rozjede“ ve svém obvyklém programu dopoledních programů pro rodiče s dětmi, výtvarnými dílnami a večerním cvičením pro dospělé. Můžete
také využít individuální konzultace
s dětskou psycholožkou Mgr. Kamilou
Wawroszovou, grafomotorický kurz
a individuální konzultace s PhDr. Pavlou Majerovou. Podrobné informace
najdete na www.klubrybicka.blog.cz.
Těšíme se na vás!
Jitka Kafková,
MK Rybička

fotosoutěž

Objevili jsme krásu
suchdolských zahrádek
Jarní fotosoutěž má své výherce!

v terasovitém terénu. Už při koupi
domečku v roce 1986 ji svažitá zahrada oslovila a během dalších 10
let budování získávala podobu terasy, na kterou je nyní velmi pyšná
a na niž se nabízí krásný pohled, který si vychutnávají pouze domácí či
pozvaní hosté. Od silnice ji není totiž vidět. A tak jsem byla potěšena, že se o tu krásu se mnou podělila. Od jara přibyly osázené letničky,
rozkvetla nádherná Komule Davidova, která během mé návštěvy přilákala tři druhy krásných motýlů, a zdi
terasy dopřávají oporu a teplo i zelenině. Keříky rajčat byly obsypané,
brokolice vyrážela růžice a nechyběly ani bylinky do kuchyně.

Paní Fortelková a její hortenzie
Jarní fotosoutěž byla ukončena
k 30. 6. 2014. Obdrželi jsme celkem
29 snímků od 11 soutěžících. Fotografie si můžete prohlédnout na facebooku městské části a tři výherkyně obdržely poukázku na nákup
zboží v drogerii U Hrocha v hodnotě
300   Kč.
Letos mě téma zahrada provází
na každém rohu – připravujeme přírodní zahradu při ul. Suchdolská pro
relaxaci i pro výuku, vybíráme vhodné stromy, keře a trvalky pro osázení
veřejných prostor, sepisujeme grantové žádosti na možné financování
a v neposlední řadě na mě čeká moje zahrádka. A jelikož jsem chtěla zjistit od místních občanů, jak oni vnímají přírodu a rozkvetlé kvítí, bylo téma
pro fotosoutěž jasné.
Z došlých snímků bylo patrné, že
i když nás bolí záda od věčného pletí, zalévání, stříhání a sekání, stejně to
děláme rádi a pohled na rozkvetlou
nádheru stojí za všechna ta odříkání.
První výherkyní, kterou jsem kvůli předání poukázky navštívila, byla
paní Marie Fortelková. Byla překvapena i dojata, že vůbec vyhrála, protože ji do soutěže přihlásila její dcera.

Pohled na jarní a letní terasu paní Sokolové
Se svým manželem mě mile přivítali a už se chlubila svojí předzahrádkou. Samozřejmě od jarního snímku
se mnohé změnilo, cibuloviny a jarní
koberce již splnily svůj účel a v plné
kráse je nahradily trvalky a letničky.
To je kouzlo zahrady, že nabízí krásu
od jara do první sněhové pokrývky.
Ještě téhož dne jsem se vydala do údolí k paní Ivě Sokolové, která zase poslala do soutěže zahradu

Na konci prázdnin se ještě sejdu s paní Renatou Kněžkovou, která se stává třetí výherkyní a obdrží
poukázku.
Všem zúčastněným děkuji za krásné snímky a budu se těšit na další výkvět „našich“ zahrad.

www.praha-suchdol.cz

21

Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

mohlo by Vás zajímat

Skoky  na suchdolské
							 hlíně

V Suchdole za fotbalovým hřištěm
vznikl před dvěma lety nový dirt
park – Michal Gschray a parta nadšenců tam upravili původní dráhu
podle současných trendů. Na satelitním snímku to místo připomíná
obří pískoviště, při bližším pohledu
se ukáže pečlivě promyšlená a lidskýma rukama vytvarovaná – neboli
„vyshapovaná“ trať, tzv. pumptrack.
Hřiště je veřejně přístupné, jezdí tu děti i dospělí, při závodech je
na co se dívat i pro ty, co se sami
na dráhu neodváží. Michal Gschray
(23) je hlavním hybatelem celého
parku, trať prošla doslova jeho rukama. Nově příchozí tu vítají, musí
ale dodržovat návštěvní řád, zejména nejezdit na mokré trati.
Krátký rozhovor s Michalem
Gschrayem vznikl těsně poté, co se

na dráze jel druhý ročník Suchojamu. Akce, která by se brzy mohla
stát zajímavou letní tradicí.
Jak se letošní Suchojam vydařil?
Přišla spousta diváků, já to odhaduju
tak na stovku, jelo 23 závodníků. My
to máme vymyšlené k výročí našeho
působení, jak jinak to oslavit než závody. Suchojam je takový kamarádský závod, nejlepší pro amatéry a pro
ty mladší, mohou si tam vyzkoušet
atmosféru. Kdybych to měl zamlada
sám, tak by mě to třeba někam posunulo. Letos se ale zúčastnili i jezdci,
kteří mají sponzory, už to nebyla jen
lokální účast. To mě potěšilo.
Jaké jsou disciplíny?
Máme dvě, pumtrack v kategorii
pro juniory a pro starší od šestnác-

PUMPTRACK – typ cyklistické dráhy, která používá „pumpování“ (pohyb
nahoru a dolů) jako hnací sílu jízdního kola namísto šlapání. Pumptrack
je jedinečný pro nácvik rovnováhy, ovládání a získání dovedností
na jízdních kolech.
DIRT JAM – volné ježdění na hliněných skocích, kde cyklisté předvádějí
ve volné jízdě triky, například salta, rotace apod.
Výsledky Suchojamu 2014:
Pumptrack Junior: 1. Jarda Stříbrný 24.00, 2. Martin Křen 24.35, 3. Adam
Šíma 31.20 Pumptrack Expert: 1. Karel Královec 21.80, 2. Martin (Gabara) Virgl 21.95, 3. David Bártů 22.20, Dirt Jam: 1. Martin (Gabara) Virgl,
2. František (Nebojsa) Bláha, 3. Luboš Ounický
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František Bláha předvádí
trik Superman

mohlo by Vás zajímat
ti let a pak cyklistický jam, ten je pro
všechny. Pumptrack se jede na čas,
u jamu byla tříčlenná porota z bikerů, kteří hodnotí výkony.
Byli místní úspěšní?
V pumptracku jsme byli na prvním
a třetím místě, na druhém byl biker ze Strakonic. Pomohlo, že jsme
trénovali na téhle dráze. V dirt jamu
spíš zazářili přespolní. Je vidět, že
jezdí závody.
V dirt jamu jsem na videu viděl
i salta, vypadalo to opravdu
zajímavě.
To bylo poprvé, vůbec jsem nečekal,
že to tady uvidíme. Byl to zážitek.
Děláte taky takové triky?
Já sám nejezdím nějak světoborně.
Dělám protahovací triky, ale salta
ne. Už si i vážím svého zdraví.
Jak jste s k tomuto druhu
cyklistiky vlastně dostal?
Já jsem vyrostl v dirt parku v Roztokách, tam mě to chytlo. To je ta dráha u Vltavy, co dneska už zarůstá.
Pak jsme na závodě Red Bull Pump
Riders na Štvanici pomáhali s dráhou. Když jsme přišli sem, rok jsme
tu dráhu budovali, všechno jsme odvozili kolečkem.
Jaké jsou další plány suchdolského
dirt parku?

Michal Gschray se stylovými medailemi pro Suchojam
Na konci prázdnin to rozjedeme, chceme nabagrovat hlínu a stavět druhou,
lesní část parku. Netroufám si odhadnout, jestli to stihneme, ale chceme
mít aspoň hlínu na místě, přes zimu
se to slehne, na jaře to nashapujeme,
příští rok budou závody tam. To bude samostatná trať se čtyřmetrovým
skokem. Na začátku se skočí z lávky,
to dodá kolu rychlost, pak bude vysoký skok a velká klopená zatáčka. Jak
to bude hotové, tak bych chtěl už jenom jezdit a nic dalšího nedělat.
Máte odněkud finanční podporu,
nějaký grant třeba?
Ptali se mě, jestli nechceme založit občanské sdružení. Ale já to be-

ru tak, že to děláme ve free stylu. Je
to úplná svoboda. Jsme rádi, když
místní úřad pomůže s prvním bagrováním, pak už si do děláme sami.
Kdo tu trať vymýšlí?
Vymýšlíme to společně, většinou pracují tak tři lidé. Kdo je ochoten něco
dělat, tak si to může udělat podle sebe. Trať se musí taky udržovat, jinak to
zarůstá travou, po deštích ujíždí hlína.
Co na váš park říkají sousedé?
Když někdo prochází, tak většinu říká, jak je to pěkné. Jsme rádi, když
se někdo přijde podívat.
připravil Karel Kuna

Jarda Stříbrný při své vítězné jízdě v Pumptracku
www.praha-suchdol.cz
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Orientační cyklotour 2

Centrum péče o děti a rodinu – školička Balíček ve spolupráci s městskou částí Praha-Suchdol uspořádali druhý ročník Orientační cyklotour
v Tichém údolí. Sraz byl u Spáleného

mlýna v 10 hodin. Přes 65 dětí všech
věkových skupin se zaregistrovalo,
obdrželo kartičku s trasou a vyjelo
ke stanovištím. Cyklisty jsme procvičili v různých dovednostech, které jsou

pro každého cyklistu velmi potřebné –
servis kola, výbava kola, bezpečnostní
pomůcky, dopravní předpisy a značky,
první pomoc, orientace v mapách, jízda zručnosti, ale třeba i znalost místního prostředí. A tak si lámali hlavu
nejen děti, ale i jejich rodiče. A to bylo hlavním cílem, zapojit celou rodinu.
Po náročném klání jsme opět přijeli ke Spáleňáku, kde už na nás čekala
dobrá polévka a gulášek od pana Křena ze Starosuchdolské restaurace, pro
tatínky dokonce i pivečko. Nakonec
jsme zhodnotili celkový průběh druhého ročníku a odměnili zdatné cyklisty
praktickými dárky (reflexní a bezpečnostní prvky, praktické nářadí a náhradní duše od sponzora CykloAdam
či různé hry s dopravní tematikou).
A po prázdninách nás od Balíčku
čeká další závod a to „PÁTEK 13.“,
který se uskuteční 12. září od 16 hodin opět v Tichém údolí u Spáleného mlýna. Tentokrát se zaměříme
na mládež starší 13 let, aby vyzkoušela svoji připravenost a fyzickou
zdatnost v oblasti orientace v terénu,
zvládnutí a rychlého řešení krizových
situací či při poskytování první pomoci, a získala tak zkušenosti do praktického života. Tak se neváhejte přihlásit na e-mailu: registrace.patek13@
email.cz nebo na tel.:
777 158 767.
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka
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HORIZONT - DENNÍ
STACIONÁŘ pro seniory

Rádi bychom vám přiblížili smysl
a poslání denního stacionáře, který v prostorách penzionu Horizont
provozujeme. V posledních měsících
se nám v něm totiž uvolnila kapacita, a tak můžeme případným zájemcům, kterým by tato služba mohla
být užitečná, nabídnout několik volných míst.
Denní stacionář je služba, která
má umožnit osobám s různým druhem postižení co nejdéle zůstat doma, v jejich přirozeném prostředí
a vztazích. Klienti stacionáře jsou
většinou lidé, kteří nemohou zůstávat sami, potřebují stálou a průběžnou péči, pozornost a přítomnost
další osoby, zároveň však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou péči. Náš stacionář využívají nejčastěji
senioři se syndromem demence.
Ve stacionáři najdou bezpečné
prostředí, přiměřené množství podnětů, společenský kontakt s personálem i ostatními klienty v době,
kdy se jim nemohou věnovat jejich
pečující příbuzní.
Pobyt ve stacionáři pomáhá uživatelům udržovat denní režim. Den
i týden má ustálenou strukturu. Personál pomáhá klientům se sebeobsluhou, pomáhá v celkové orientaci,
snaží se udržovat je v realitě (která
se jim stále více rozvolňuje), stará se
o přiměřený přísun podnětů (které
si uživatelé už nedovedou hledat sami) atd.

V poskytování péče dbáme na to,
aby co nejvíce běžných činností vykonávali klienti sami, zvláště pokud
jde o sebeobsluhu a péči o vlastní
osobu. Personál je klientům k dispozici pro případ, že některou (pro
zdravé lidi běžnou až banální) činnost opravdu nezvládají. Snažíme se
však vyvarovat toho, abychom tyto
činnosti dělali za klienta, když např.
vidíme zaváhání, nejistotu atd. Pomoc se snažíme stupňovat úměrně
tomu, jak u konkrétních klientů postupuje nemoc. Často je to náročnější a zdlouhavější než klienta v těchto
oblastech zastoupit. Snaha o zachování co nejvíce schopností (zvláště těch, které mají lidé běžně zautomatizovány, ale u osob s demencí
přestávají být samozřejmé) je však
jedním z mála nefarmakologických
prostředků, kterými se dá postupující nemoc zpomalovat.
Kromě neformální komunikace
ve stacionáři společně pročítáme
denní tisk, cvičíme mysl i tělo, zpíváme, chodíme na procházky, staráme
se o kočky a křečka, dochází sem
za klienty slečna se psem, se zájemci jezdíme na výlety, pečeme koláče,
věnujeme se výtvarným činnostem
atd. Dále využíváme různé podpůrné terapeutické metody (fyzioterapii, dramaterapii, muzikoterapii...),
které sem chodí vykonávat odborné
lektorky. Stručně řečeno snažíme se,
aby program byl dostatečně zajíma-

vý a rozmanitý. Zároveň však dbáme na to, abychom klienty stacionáře nezahlcovali podněty a aktivitami
(pokud je jich moc, může to pro někoho být stresující) a aby bylo dost
času na odpočinek. Všichni se zapojují podle svých možností a zájmu.
Kromě klientů samotných je služba pomocí také jejich pečujícím příbuzným. Péče o osoby se syndromem demence je časově i psychicky
velmi náročná, zvláště pro jejich příbuzné. Ti jsou v celkové situaci navíc emočně zainteresováni, což náročnost situace umocňuje. Chtějí své
blízké mít u sebe doma co nejdéle,
a jsou proto v péči o ně velmi motivovaní. Zároveň však i oni potřebují mít čas pro sebe. Někteří chodí
do zaměstnání, potřebují navštěvovat úřady, lékaře, nakupovat nebo si
od náročné péče prostě jen trochu
odpočinout. Většinou jsou to právě
příbuzní, kdo o využívání stacionáře
zprvu projeví zájem.
Stacionář funguje v pracovní dny
od 7.30 do 16.30. Klienti jej samozřejmě nemusí navštěvovat každý
den. Je celkem obvyklé, že mají zájem o návštěvy 2–3x týdně. Na dopravě do stacionáře a zpět domů se
mohou podílet i pracovníci stacionáře. Případné dotazy a upřesnění
vám rádi zodpovíme na tel. číslech
233 101 421 nebo 608 237 198.

www.praha-suchdol.cz
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Další ze jmen
na suchdolském
pomníku obětem
okupace 1939-1945
Některé okolnosti jsou dnes již neznámé, některé dokumenty jsou
ojedinělé, tím spíše však mají co říci i dnes. Přinesené oběti byly mnohem vyšší, než se nyní obecně soudí.

ANTONÍN BOUŠKA,
narozen 23. 11. 1897 v osadě
Černý Vůl, č. 15, obec Únětice.
Poté, co dokončil školu v Horoměřicích, vyučil se obuvníkem. Byl velice slušný, přátelský a pracovitý.
Dne 23. 12. 1926 uzavřel manželství s Annou Kloudovou ze Suchdola a 4. 5. 1927 se jim narodil syn Jaroslav. V té době si postavili domek
v Suchdole, v nově budované části
nazývané Budovec. Nedlouho před
válkou začali společně s manželkou
Annou provozovat obuvnickou dílnu
ve Vršovicích. Potom začaly všechny
ty nejhorší události, které postihly
Evropu s nástupem fašismu. Tragickým byl zásah osudu koncem roku
1941.
Někteří suchdolští občané se nesmířili s nečinností a přisluhováním
říši. Hledali způsob jak bojovat v nepřátelském obsazení. Patřil k nim
i Antonín Bouška. O nebezpečí hrozícím politickým odpůrcům režimu
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se vědělo od počátku okupace. Kdykoliv mohlo dojít k zátahu. Někteří
měli pro tento případ připraveny důmyslné úkryty. Také Antonín Bouška měl svůj úkryt pro všechny případy. Malá prostora byla vyskládána
z cihel a celá zakryta senem na půdě ve stodůlce u švagra B. Břicháče.
V kritické době zde A. Bouška také
občas přebýval. Po důvěrném vyhlášení, že nebezpečí pominulo, se však
vrátil domů. Jak se ukázalo, tato informace mu byla osudná.
Skupina spoluobčanů ze Suchdola a Sedlce byla zatčena v prosinci 1941 pro účast na tisku a distri-
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buci ilegálních tiskovin. Důvod
zatčení – příprava k velezradě. Suchdolští Bouška, Chvátal, Sobotka,
Taufer, a sedlečtí Havlín a Novotný
byli odsouzeni na doživotí v únoru
1942. Poté byli převezeni do koncentračního tábora v Mauthausenu. Tam také pět z nich zahynulo.
Dochovaly se dva Bouškovy dopisy z tábora smrti. Dne 30. 4. 1942
byl Antonín Bouška již mrtev. Pravé
martyrium pro zbylé členy rodiny
však mělo teprve přijít. Fašistická
mašinérie dál požírala vše, co jí padlo do chřtánu. Ještě než byl vystaven úmrtní list, zastihla manželku
obsílka ve věci: „Antonín Bouška,
zajištění majetku – zákaz disposice“. Bylo zřejmé, že dům již nepatří ani paní Bouškové. Mohla být
jen nájemnicí a alespoň prozatímně
spravovat tyto hodnoty s péčí řádného hospodáře až do dalšího rozhodnutí. Další přípis od Okresního
soudu na sebe nenechal dlouho čekat: „Listina o ustanovení poručnice“. Zde byly uvedeny povinnosti, týkající se vlastního syna. Také
předpisy nájemného začaly chodit.
Ani dílna nezůstala ušetřena. Vybavení bylo zkonfiskováno, dluhy zů-

mohlo by Vás zajímat
staly. A tak šel život dál, od jedné
hrůzy ke druhé. Každý den přinášely oficiální zprávy seznamy popravených. Stovky mrtvých každý den.
Tisíce nešťastných, den co den. Vysvobození přišlo až za příliš dlouho.
Odboj byl však významný, vedl národ k činům.
Odbojová činnost byla také
oceněna představiteli státu:
	„ČESKOSLOVENSKÝ VÁLEČNÝ
KŘÍŽ 1939“, IN MEMORIAM.

	„PAMĚTNÍ ODZNAK Svazu osvobozených politických vězňů…“,
IN MEMORIAM.
	„PAMĚTNÍ ODZNAK DRUHÉHO
NÁRODNÍHO ODBOJE“,
IN MEMORIAM.
Anně Bouškové, po nezbytném dokladování tehdejších restitucí, byl vrácen
vlastní dům. Pobírala skromný vdovský důchod, pracovala jako uklízečka
a dál platila za svůj životní úděl. Někdy se režimy mění, dluhy však zůstá-

Suchdolský DDM

Po prázdninách nám začal nový školní rok 2014/2015 a opět je tu možnost od měsíce října navštěvovat
Dům dětí a mládeže, který sídlí v Rohové ulici č. 7/540 v Suchdole. Naše zařízení pro vás připravilo v tomto
novém školním roce mnohá překvapení. I v letošním školním roce máme
dvě detašovaná pracoviště v pravidelné činnosti, a to v areálu MŠ v Gagarinově ulici č. 1103 a v ZŠ M. Alše
v Suchdolské ulici č. 360. Na všech
těchto třech pracovištích budete moci krásně využít svůj volný čas v různých zájmových kroužcích a také
se lecčemu přiučíte. Je z čeho vybírat: kroužek mluveného slova – divadlo, hudební kroužek – klavír, flétna,
housle, kytara, keyboard a individuální i sborový zpěv, pohybový kroužek
– moderní tanec, gymnastika, aerobic
– step, orientální tance, klasický tanec balet, pohybová cvičení, klub rodičů s dětmi, jóga pro děti i dospělé,
kroužky estetického zaměření – kroužek ručních prací (batikování, výroba
vlastních módních doplňků), keramika (práce s hlínou), kreslení (malování vodovkami, temperami, uhlem, křídami), kroužek aranžování.
Samozřejmě, že nezapomínáme
na milovníky přírody a technické
fandy. Zábavu i zajímavou práci najdete v kroužcích: pěstitelé (práce
na zahradě, skleník exotických rostlin, vycházky do okolí, návštěvy výstav), přírodovědci, chovatelé (botanika a zoologie, hry v přírodě
a zajímavé pokusy), indiánský, přírodovědný kroužek, turistika s historií
(toulky po historických památkách),

hrátky se zvířátky (práce se zvířátky a život s přírodou). Teď něco pro
techniky: fotografický kroužek. Pro
jedlíky: kroužek vaření.
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem
– zajímavou formou u nás lehce proniknete do základů konverzace v německém, anglickém, francouzském
a španělském jazyce. Všechny zájmové útvary pro děti, mládež a dospělé začnou slavnostním zahájením dne
1. 10. 2014 od 14.00 hodin v Rohové
ulici č. 7/540 Praha-Suchdol.
Naše nabídka pamatuje i na předškolní děti, které se nedostaly
do MŠ. Od 1. 2. 2010 nabízíme centrum pro předškolní děti „CPD DDM“.
Jedná se o alternativu pro rodiče,
kteří nemohou sehnat místo pro své
dítě v MŠ.
OTEVÍRACÍ DOBA V CPD DDM
Gagarinova č. p. 1103, Praha-Suchdol
tel.: 220 921 346, 220 920 936
Dům dětí a mládeže má otevírací dobu v „CPD DDM“ ve školním roce
2014/15 od 15. 9. 2014 do 15. 2. 2015
jako 1. pololetí a od 16. 2. 2015
do 30. 6. 2015 jako 2. pololetí:
po
út
st
čt
pá

8.00 – 13.00 hod.
8.00 – 13.00 hod.
8.00 – 13.00 hod.
8.00 – 13.00 hod.
8.00 – 13.00 hod.

Čtvrtým naším pracovištěm je „Klub
DDM“, který je otevřen od 21. listopadu 2005 a celkem ho již navštívilo
přes 47 000 návštěvníků. Nabízí nepravidelnou a spontánní činnost pro
www.praha-suchdol.cz

vají… Syn Jaroslav se neoženil, k stáru
se o něj starala jeho sestřenice. Tak se
stalo, že všechny historické dokumenty zůstaly zachovány.
Ať památka po Antonínu Bouškovi dojde uplatnění a jeho odkaz tak
bude bojovat dál, aby se to již nikdy
nestalo.
Bohumil Sommer
(jehož babička, Marie Břicháčová,
byla sestrou Anny Bouškové)
více na www.historiesuchdola.cz

děti a mládež od 3 do 26 let. Dětský koutek nabízí různá skákadla,
stavebnice, hračky, knížky, malování a modelování, internetový a počítačový koutek nabízí počítačové
hry, internet on-line (24 hod. připojení) a koutek plný her nabízí kulečník, šipky, fotbal, vzdušný hokej,
ping-pong, stolní hry, Playstation 3
včetně jeho bezdrátového vybavení
a stále platí, že můžete uspořádat
vaše „narozeninové párty“ u nás!
Vstup je zdarma, pokud se nejedná
o nadstandardní službu a je umožněn i pro dospělé.
OTEVÍRACÍ DOBA V KLUBU DDM
Stehlíkova č. p. 928, Praha-Suchdol
tel.: 220 920 936
Dům dětí a mládeže má otevírací
dobu v „Klubu DDM“ ve školním roce
2014/15 od 1. 10. 2014 do 15. 2. 2015
jako 1. pololetí a od 16. 2. 2015
do 30. 6. 2015 jako 2. pololetí:
po
út
st
čt
pá

10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
10.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Možné je i jiné časové rozmezí
podle zájmu a potřeb dětí, mládeže
a dospělých.
S přáním všeho dobrého se s vámi loučím a věřím, že se společně
sejdeme nejenom v našem DDM, ale
i v „Klubu DDM“.
Roman Benýšek,
ředitel DDM
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modelování do betléma
Občanské sdružení Betlém ve spolupráci se Základní školou Mikoláše Alše připravuje na počátek listopadu veřejné modelování figurek do obecního betléma. Vymodelovat figurky si můžete přijít
do keramické dílny ZŠ Mikoláše Alše

nebo

v sobotu 8. listopadu mezi 10. a 17. hodinou
v pondělí 10. listopadu mezi 16. a 20. hodinou
po předchozí rezervaci termínu v místní knihovně.
Rezervaci je možno provést osobně či e-mailem:
knihovna@praha-suchdol.cz.

ZŠ Mikoláše Alše si vás dovoluje pozvat na říjnovou
výstavu komiksů s názvem

„Ještě jsme
ve válce“
Výstava se koná
ve spolupráci
s nevládní neziskovou
organizací Post Bellum
při příležitosti 25 let
od sametové revoluce.

TJ SOKOL SUCHDOL
Cvičení rodičů s dětmi se koná
každé úterý od 16 do 17 hodin
ve velké tělocvičně.
Začínáme 2. září 2014.

1. 10. Prvokraválčiny – divadlo
pro děti, živá hudba, vstup volný,
začátek od 16 hodin.
KERAMICKÝ KURZ
ZŠ M. Alše nabízí v keramické dílně
kurz „Zahradní keramika pro dospělé“ ve středu 18.30–20.00 pod vedením ak. malířky Venduly Březinové.

SUCHDOLSKÉ
ALŠOVINY
Dne

20. 9. od 14.0

přijdete
podpořit úsilí všech aktérů, a že si vy i vaše děti tuto
akci opět užijete.

Suchdolníci jsou ochotní i po deseti letech
Ochotní Suchdolníci zahrají druhou premiéru a současně
derniéru svého letošního představení Oskar a růžová paní,
na námět stejnojmenné novely Erica-Emmanuela Schmitta.
Benefiční premiéra se konala v neděli 18. května 2014 ve Studiu
Hrdinů ve Veletržním paláci a vynesla občanskému sdružení
Cesta domů hezkých více než 25 000 Kč a divadelní společnosti
veliký potlesk.
Zveme vás tedy v sobotu 27. září 2014 od 18 hodin

do Velké zasedací síně na suchdolské radnici.

Po představení bude v téže budově, v Alšově kabinetu, zahájena
výstava „10 let Ochotných Suchdolníků“. Těšíme se na vás.
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Městská část Praha-Suchdol,
Místní veřejná knihovna,
Mateřský klub Rybička,
Sbor dobrovolných hasičů,
Sdružení Suchdol Sobě
a Základní škola Mikoláše Alše

vás zvou na jubilejní

X. SUCHDOLSKÉ
(P)OSVÍCENÍ
neděle 28. září 2014
od 14 hodin v areálu ZŠ

aneb nepečeme na školu, pečeme a běháme pro školu Mikoláše Alše!
PROGRAM:

BĚH PRO ŠKOLU
13.30 registrace
14.00 start běhu
15.00 STARCI NA CHMELU
představení SDM Sedlec
15.30 PĚVECKÝ SBOR DĚTÍ ZŠ
15.45 DOGDANCING
Eliška Hrůzová a její pes Bodie
16.00 SUCHDOLSKÝ TAHOUN		
17.15 SUCHDOLSKÝ LYŽNÍK

Knihovna:
17.00 –18.00 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
divadelní pohádka plná písniček, krásných
loutek a pohádkových kouzel (hrají: Lukáš Burian,
Anna Kulovaná, Milan Enčev, Romana Goščíková)

Doprovodný program:
14.00–19.00 TVŮRČÍ DÍLNY
A SOUTĚŽE PRO DĚTI
/rukodělné stánky/pečení
pro školu/prodej výrobků žáků ZŠ/
TRADIČNÍ POSVÍCENSKÁ POLÉVKA,
OBČERSTVENÍ, PIVO JENÍK
Změna programu vyhrazena. Program bude aktualizován na www.praha-suchdol.cz.

www.praha-suchdol.cz
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zveme Vás
Městská část Praha-Suchdol
a sdružení Suchdol Sobě
vás zvou na

1. Taneční zábavu
v maskách … nebo
bez masek,
která se bude konat

v sobotu
22. listopadu 2014
od 20.00 hodin
v hotelu Galaxie
na Suchdolském
náměstí.
Pro další informace sledujte
v druhé polovině října web
městské části či nástěnky.

Sbor dobrovolných hasičů
Praha - Suchdol

vás zve na VII. ročník

MEMORIÁLU
FRANTIŠKA MALÉHO
V NOČNÍM
POŽÁRNÍM ÚTOKU
v sobotu 4. října 2014
od 19 hodin
na Suchdolském náměstí
volební inzerce

www.praha-suchdol.cz
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VOLBY 2014 - městská část Praha Suchdol - Česká strana sociálně demokratická

POJĎME SPOLEČNĚ ZMĚNIT SUCHDOL K LEPŠÍMU
Pojďte nám prosím pomoci a přijďte ve dnech 10. a 11. října 2014 k volbám a volte naše kandidáty.
www.suchdolcssd.cz
Pište nám prosím Vaše připomínky na suchdolcssd@email.cz, děkujeme za ně i za Vaší účast ve volbách.
Miloslav Hotovec, člen ČSSD, kandidát na starostu městské části
garant pro oblast volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých a oblast bezpečnosti obyvatel
Motto: Suchdol potřebuje vybudovat infrastrukturu pro volnočasové aktivity svých obyvatel
(sportovní i kulturní) - zasadím se o výstavbu multifunkční haly na Suchdole.
Ing. arch. Ivan Vavřík, bez politické příslušnosti, kandidát do zastupitelstva městské části
garant pro oblast územního rozvoje a infrastruktury, včetně řešení dopravní situace
Motto: Suchdol potřebuje vypracovat zásadní vizi dalšího rozvoje, umožňující kvalitní život a bydlení,
zahrnující oblast dopravy, občanské vybavenosti, ale také urbanistická hlediska.
Ing. Alexandra Petrová, CSc., členka ČSSD, kandidátka do zastupitelstva městské části
garant pro oblast ekonomiky a oblast sociální a školskou
Motto: Suchdol potřebuje řádně fungující oblast správy majetku, dále zlepšení přístupu k sociálně potřebným,
včetně výstavby nového domova pro seniory a pro naše děti také znovu kvalitně fungující základní školu.
Motto: Započněme skutečný a věcný dialog s celopražskou radnicí a buďme partnerem a tedy ovlivňujícím
činitelem při řešení problémů stěžujících možnost kvalitního bydlení jak zde na Suchdole, tak v celé Praze.
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SUCHDOL PRO ŽIVOT
ŽIVOT PRO SUCHDOL

sdružení nezávislých kandidátů SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA (SOS)

CHRÁNÍME
SUCHDOL

ABY SE
NA SUCHDOLE
DOBŘE ŽILO

SUCHDOL
PRO VŠECHNY
GENERACE

SUCHDOL
ŽIJE

více informací k jednotlivým tématům volebního programu na www.sos-suchdol.cz

Pojďme pokračovat v tom, co se již díky vaší podpoře podařilo!

Ing. Petr Hejl

RNDr. Ludmila
Knappová

Ing. Václav Vik

Ing. Věra
Štěpánková, MBA

Ing. Ondřej Imlauf

Ing. Andrea
Hrobská Mináriková

sdružení nezávislých kandidátů
SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA (SOS)
 zachovejme rezidenční ráz Suchdola
i krásnou okolní přírodu
Mgr. Magdaléna
Doubková

Ing. Petr Hořejš

Milada Tomková

Ing. Zdeněk Skála

JUDr. Anna Šerých RNDr. Michal
Lobkowicz

Magdalena
Turchichová

www.praha-suchdol.cz

Doc. Ing. Pavel
Beneš, CSc.

placená inzerce

 dále rozvíjejme pospolitost
obyvatel Suchdola

Mgr. Karel Kuna
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rektor Univerzity Karlovy 2006–2014, nezávislý kandidát s podporou KDU-ČSL a SZ

Vážení občané, vážené občanky Prahy-Suchdola,
spolu s komunálními volbami proběhnou ve Vaší městské části také volby senátní. V nich se budu ucházet o Vaši důvěru. Dovolte proto, abych v krátkosti představil sebe a svůj program.
KDO JSEM
Narodil jsem se v roce 1962 v Praze. Po studiu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jsem absolvoval pětiletou
pracovní stáž na University of Minnesota, po které jsem se
vrátil zpět do České republiky, a to na 2. lékařskou fakultu
UK. V roce 2002 jsem se zde stal profesorem lékařské fyziologie. Mezi lety 2006 a 2014 jsem byl rektorem Univerzity
Karlovy. Jsem šťastně ženatý a otec tří dětí.
PROČ KANDIDUJI
Osmileté vedení naší nejrespektovanější univerzity pro mě
bylo obrovskou ctí, zodpovědností a školou. Jako nikdy
předtím jsem si uvědomil zásadní důležitost osobní integrity, svobody a odhodlání se za tyto hodnoty postavit.
To se projevilo například ve sporu s ministrem Dobešem
ohledně jeho návrhu reformy vysokých škol, který vyústil až v ministrův pád. V posledním roce jsem se dostal
do střetu s prezidentem Zemanem, který nejdříve odmítl jmenovat Martina C. Putnu profesorem a následně “kádroval”, kdo z rektorů smí přijít na oslavu státního svátku.
Proti tomu jsem se jako předseda České konference rektorů musel jednoznačně postavit.
Získané zkušenosti bych nyní rád zúročil prací v Senátu.
Slibuji zůstat takovým, jakým jsem byl doposud.
KDO MĚ PODPORUJE
Moji kandidaturu již podpořila řada osobností, mezi nimi
například senátorka Eliška Wangerová, katolický kněz Tomáš Halík, sexuolog Petr Weiss, bývalá europoslankyně
a senátorka Zuzana Roithová či rektor České zemědělské
univerzity Jiří Balík.

CO CHCI V SENÁTU PROSADIT
 SROZUMITELNÝ STÁT
Chci, aby právní předpisy i státní správa byly předvídatelné, bylo na ně spolehnutí a podporovaly hospodářskou
a občanskou aktivitu občanů. Jen tehdy se může plně
rozvíjet individuální svoboda každého z nás.
 VZDĚLÁNÍ JAKO PRIORITU
Budu se zasazovat o kvalitní vzdělání pro naše děti
i vnoučata, které je předpokladem dlouhodobé prosperity našeho státu.
 VYNIKAJÍCÍ VĚDU
Česká republika by měla být místem, které bude hrdé
na svou vynikající vědu. O to se budu vždy zasazovat.
 PODPORU RODIN A SPOKOJENÉHO STÁŘÍ
Chci, aby prioritou státu byla podpora rodin a vytváření
podmínek pro aktivní a naplnění života starších osob.
 OSOBNÍ ODPOVĚDNOST V POLITICE
Jsem pevný ve svých názorech a je na mě spolehnutí.
S tímto přístupem uspěji i v Senátu.
Pro obyvatele Suchdola mám ještě jeden vzkaz.
Zasadím se o to, aby na konci mého mandátu byl
rozestavěn obchvat této části Prahy. V severní
variantě, která se Suchdolu vyhýbá.
KDE MĚ ZASTIHNETE A DOZVÍTE SE VÍCE?
Rád zodpovím všechny Vaše dotazy zaslané na e-mail
info@hampldosenatu.cz. Můžete také zavolat mému volebnímu manažerovi na číslo 605 103 016. Mnoho dalších
informací naleznete na mém webu www.hampldosenatu.cz, kde se také lze přihlásit k odběru novinek o mé
kandidatuře.
Děkuji Vám za podporu!

www.hampldosenatu.cz
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Starosta Suchdola Petr Hejl:
Martin Bursík má mou podporu
při kandidatuře na senátora

Starosta Petr Hejl
a kandidát na senátora
Martin Bursík

S Martinem Bursíkem spolupracuji skoro
dvacet let.Jako ministr životního prostředí
toho udělal hodně pro ochranu Suchdola
před dálničním okruhem a letadly a vítám
jeho kandidaturu do Senátu.

“

Starosta Suchdola Petr Hejl
www.praha-suchdol.cz
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NABÍZÍME NOVÉ BENEFITY

PRO
METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
DÁLE NABÍZÍME:
- stravenky v hodnotě 100 Kč
- právní a sociální jistoty
- zajímavé profesní uplatnění
- kvalitní pracovně-lékařskou péči
- dovolenou v délce pěti týdnů
- příspěvek na penzijní a životní pojištění

SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola
a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231,
4 – 6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš, Z. Krump
holcová, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, K. Lahodová
Turchichová. Příspěvky a inzerci je možno podávat na adrese
Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, e-mail: redakce@praha-suchdol.cz,
tel.: 220 921 218, fax: 220 920 144. Grafická úprava: M. Šejnost.
Redakce upravuje otištěné články pouze po stránce gramatické,
nikoli stylistické. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK
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Uzávěrka inzerce a příspěvků
do dalšího čísla: 30. 10. 2014
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MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost
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Rozvoz jídel, pizzy
a nápojů

  
  
   

Točíme Svijanský Máz 11° a Plzeň 12°
Objednávky od 11:00 do 21:30 hod.
nejen copycentrum

fotoknihy na počkání
kalendáře z Vašich fotek
trika s vlastním potiskem
ztracenky - náramky pro děti
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M. Buldra – autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Autoradia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím
STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře
i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin.
Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem.
Odblokování servisních intervalů.

ƦƝ
1
8
15
222

Pracovní doba dle dohody.

Havraní 448/11, Praha-Suchdol
tel.: 605 260 524, 220 921 484

powerprint s.r.o., Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol,
220 920 621, obchod@powerprint.cz, po-čt 8-18 (pá do 17)

Prevence civilizačních chorob
a paralelní péče o zdraví
Jak si zachovat stav BIOCHEMICKÉHO ZDRAVÍ a vlastnit
tak záruční list, který garantuje dožití vysokého věku v plném duševním a tělesném zdraví. Platnost této záruky je
spojená s plněním jednoduchých opatření, jejichž návrh
obdrží každý, kdo se rozhodne navštívit nové detašované
pracoviště v rámci Paralelní péči o zdraví (PPoZ), kterou
občanům na Praze 6 a na Praze 5 nově nabízíme.
V nové poradně PPoZ, využíváme v plném rozsahu postup práce centrální poradny pro civilizační choroby
MU Dr. K. Erbena.
www.ppozdravi-praha.czKrizova006@seznam.cz
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ZVEME VÁS DO NOVĚ
OTEVŘENÉ PEKÁRNY
NA SUCHDOLSKÉM
NÁMĚSTÍ ČÍSLO 12

PRODEJ

 rozvažovaných čajů
 zrnkové kávy
ze soukromé pražírny
 stáčeného vína
 kváskového chleba

KRÁMEK U DOBRÁKA
NA VRCHMEZÍ 6/193

NABÍZÍME

 chovatelské potřeby
 krmivo pro domácí zvířata

Výměnné místo bombiček Sodastream

Část nabídky krmiv si můžete prohléd
nout na našich internetových stránkách

www.pekarnaudusku.cz

www.dobrak.eu
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